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ÖZET 

BULDUK, Türker BarıĢ. Adıyaman Ġndere (Zey) Köyü Ağzı, Yüksek Lisans 

Tezi, Adıyaman, 2011. 

Teknolojinin geliĢmesi ve iletiĢim araçlarının yaygınlaĢmasıyla birlikte 

kültürel bir zenginliğimiz olan ağızlarımız gün geçtikçe değiĢime ayak uydurmakta 

ya da bütünüyle ortadan kaybolmaktadır. Sözlü geleneğimizin bu değerlerini yazılı 

hâle getirip onların kalıcılığını sağlamak, dilimizin zenginliğini yaĢatmak demektir. 

XI. yüzyılda Türkistan bölgesinden batıya doğru baĢlayan göç birkaç asır 

devam etmiĢtir. Göç eden Oğuz boyları Anadolu‟nun çeĢitli yerlerine küçük gruplar 

hâlinde yerleĢmiĢlerdir. Türkiye Türkçesindeki ağız çeĢitliliğinin temel nedeni budur. 

“Adıyaman Ġndere (Zey) Köyü Ağzı” baĢlıklı bu çalıĢmada çevre köylerden 

etnik yapı ve ağız özelliği bakımından apayrı özellikler taĢıyan bir yöremizin ağız 

özellikleri incelenmiĢtir. Bu incelemeyle, XVI. yüzyılda bölgeye Azerbaycan‟ın 

Erzincanî bölgesinden göç eden yöre halkının ağız özelliklerinin Azerbaycan 

Türkçesi ve Erzurum-Kars yöresi ağız özellikleriyle benzerliklerinin ve yazı 

dilimizle farklılıklarının belirtilmesi amaçlanmıĢtır. 

Adıyaman Ġndere (Zey) köyünü kapsayan bu çalıĢmada veri toplamak için, 

köyde ağız özelliğini kaybetmemiĢ kiĢilerle görüĢülmüĢ, bu görüĢmeler kayıt altına 

alınarak yazıya geçirilmiĢ ve oluĢturulan metinler incelenmiĢtir. Bu incelemelerde, 

dıĢ faktörlerin etkisine ve aradan uzun yıllar geçmiĢ olmasına rağmen bölge ağzının 

birtakım özelliklerinin Azerbaycan Türkçesi ve Erzurum-Kars ağızlarıyla –özellikle 

de fonetik açıdan- benzerlikler taĢıdığı tespit edilmiĢtir.   

Anahtar Kelimeler: 

1. Adıyaman Ġndere (Zey) Köyü 

2. Azerbaycan Türkçesi 

3. Erzurum-Kars Ağızları 

4. Yazı dili 

5. Ses bilgisi  



ABSTRACT 

 

 BULDUK, Türker BarıĢ. The Dialect in Indere (Zey) Village, Master Thesis, 

Adıyaman, 2011. 

 With the developments in technology and widespread communication tools, 

our dialects which have been among our cultural heritage, either keep pace with 

these changes or they completely become extinct. One way to protect the richness of 

our language and make them permanent is to write down these values living in the 

oral tradition. 

In the XI century, the immigration from the Turkestan to the west regions 

continued for several centuries. Oghuz Turks, who had come with these 

immigrations, trickled in the various parts of Anatolia. That is the main reason for 

the dialect diversity in Turkish spoken in Turkey. 

The aim of this study, called The Dialect in Indere (Zey) Village, Adıyaman, 

is to examine the characteristics of this dialect which has completely peculiar ethnic 

features when compared with other villages. Through this examination, this study 

aims at identifying the differences and similarities between the dialect features of 

people who emigrated from Erzincani region in Azerbaijan, and Azerbaijan Turkish 

and the dialect in Erzurum-Kars regions in terms of the dialect characteristics and 

literary language. 

The sample of the present study included people who haven‟t lost their 

dialects in Indere (Zey) Village in Adıyaman. Those people were interviewed; the 

interviews were written down and examined. The findings showed that despite the 

external factors and long years, there have been still similarities between the dialect 

in the region and Azerbaijan Turkish and the dialect in Erzurum-Kars regions, 

especially in terms of phonetic features. 

Key Words 

1. Adıyaman Indere (Zey) Village 

2. Azerbaijan Turkish 
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3. The Dialects in Erzurum-Kars 

4. Literary Language 
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ÖNSÖZ 

 

 Türkçemiz, geçmiĢi çok eskilere dayanan köklü ve zengin bir dildir. Binlerce 

yıldır çok geniĢ bir coğrafyada varlığını sürdüren, maddi ve manevi kültürünü 

yaĢatan milletimiz tarihi geçmiĢi içerisinde birçok medeniyetten etkilenmiĢ ve aynı 

zamanda birçok medeniyeti etkilemiĢtir. Dil, bu etkileĢimin en fazla hissedildiği 

sahalardan biri olmuĢtur. 

 XI. yüzyılda Türkistan‟dan baĢlayan batıya göç hareketleri birkaç yüzyıl 

devam etmiĢtir. Oğuz boylarının zamansız ve karıĢık bir biçimde Anadolu‟ya göç 

etmeleri, Anadolu‟nun farklı yörelerine yerleĢmeleri ve dıĢ faktörler (savaĢ, iç göç 

vb.) Anadolu coğrafyasında birçok farklı ağzın ortaya çıkmasına temel teĢkil 

etmiĢtir. 

 Ağızlar, bir dilin baĢvurulabilecek en önemli kelime hazinesidir. XIX. 

yüzyılın ikinci yarısından günümüze kadarki süreçte Türkiye Türkçesinin ağızlarıyla 

ilgili önemli çalıĢmalara imza atılmıĢsa da bütün bunlar dilimizin zenginliğiyle 

kıyaslanınca çok yetersiz kalmaktadır. Nitekim, Türkiye Türkçesinin bünyesinde yer 

alan pek çok kelimenin kullanımdan düĢtüğü ve yerlerine yenisi konulamayınca da 

dilimizin kısırlaĢmaya yüz tuttuğu görülmektedir. Bunda ağız özelliklerini taĢıyan 

insanların yaĢlanıp ölmeleri; televizyon, radyo, gazete, sinema gibi kitle iletiĢim 

araçlarının ağızları olumsuz etkilemesi; eğitim-öğretimin yaygınlaĢmasıyla yazı 

dilinin kullanımının yaygınlaĢması; özellikle gençlerin ayıplanmama düĢüncesiyle 

konuĢma Ģekillerini değiĢtirme veya düzeltme gereği hissetmeleri gibi faktörler etkili 

olmuĢtur. 

 Bu çalıĢmamızla Adıyaman Ġndere (Zey) köyü ağız özelliklerini hem yazılı 

bir hâle getirerek kültür hazinemizde ölümsüzleĢmesini sağlamayı hem de bölgedeki 

etnik yapıdan farklı olan bu köyümüzdeki ağzın Azerbaycan Türkçesi ve Erzurum-

Kars ağızlarıyla benzeĢen yönlerini ortaya koymayı amaçladık. 

 Ağız araĢtırmalarında kaynak kiĢilerin seçilmesi çok önemlidir. Bu bakımdan 

araĢtırmamızda genellikle okuma-yazma bilmeyen ya da çok az bilen ve zaruri 

nedenler (askerlik, hastalık vb.) hariç bölge dıĢına genellikle hiç çıkmamıĢ ya da çok 

az çıkmıĢ kimseler tercih edilmiĢtir. Kaynak kiĢilerle konuĢulurken “ne” konuĢtuğu 



 

 

v 

değil; “nasıl” konuĢtuğu önemsenmiĢtir. Ses kayıt cihazı kaynak kiĢilere 

gösterilmemiĢ ve böylelikle onların doğal bir biçimde konuĢmaları sağlanmıĢtır. 

Buna rağmen bölge halkının çekingenliği, yabancı kimselerle daha düzgün 

konuĢmaya gayret etmeleri, çıkarılan her sesin yazıya geçirilmede tam karĢılığının 

bulunamayıĢı gibi faktörler ağız çalıĢmamızı olumsuz etkilemiĢtir. 

      ÇalıĢmamın bitirilmesi sırasındaki değerli katkıları için, Prof. Dr. 

Süleyman Çaldak, Prof. Dr. Sadettin Özçelik, Yrd. Doç. Dr. Fatih AlkayıĢ ve sevgili 

dostlarım Ar. Gör. Çetin Yıldız ve Fatih Elçi‟ye; derleme sırasında bana yardımcı 

olan ilgililere; tez danıĢmanlığımı yürüterek çalıĢmamı bitirmeme yardımcı olan 

değerli hocam Doç. Dr. ġehrebanı Allahverdiyeva‟ya ve elbette ki sevgili eĢim 

Aynur ve kızım Zümra Begüm‟e Ģükranlarımı sunuyorum. 

 

                                 Türker BarıĢ BULDUK 
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KISALTMALAR, ĠġARETLER 

 

a. Kısaltmalar 

 

A  : a, e 

Ar.  : Arapça 

c.  : cilt 

C  : c, ç 

D  : d, t 

Far. : Farsça 

Fr.  : Fransızca 

G  : g, k 

I  : ı, i, u, ü 

ĠKA : Ġndere (Zey) Köyü Ağzı 

Ġsp. : Ġspanyolca 

MÖ : Milattan önce 

MS : Milattan sonra 

s.  : sayfa 

S.  : sayı 

TDAY : Türk Dili AraĢtırmaları Yıllığı 

U  : u, ü 

Yun. : Yunanca 

 



 

 

xi 

b. ĠĢaretler 

-             : fiile bağlanmayı gösterir. 

+  : isme bağlanmayı gösterir. 

> … : sonraki Ģekil veya baĢka yerdeki karĢılığı gösterir. 

( )  : eklerin yazımında parantez içi sesler ihtiyaridir. 

Ø  : kaybolmuĢ ses veya ögeyi gösterir. 

(…) : metinde anlaĢılmayan ve yazıya geçirilememiĢ yerleri gösterir.  

͜  : ulama iĢareti 

I-II-III-IV-V-VI : metinlerin bölüm numaraları, parantez içi verilen iĢaretlerden 

Romen rakamları kelimenin metindeki bölümünü, büyük harfler kelimenin 

belirtilen metin içindeki bölümünü, sayılar ise kelimenin metindeki satır 

numarasını gösterir. (IA-28) gibi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xii 

METĠNLERDE KULLANILAN ÇEVĠRĠ YAZI ĠġARETLERĠ 

 

Ünlüler 

á  Yarı kalın, düz, geniĢ, (a-e) arası ünlü 

å  Kalın, geniĢ, normalden kısa a 

â  Kalın, geniĢ, düz, normalden uzun a 

ä  Yarı kalın, düz, geniĢ, kapalı e 

ê  Ġnce, geniĢ, düz, normalden uzun e 

ı̊  Ġnce, dar, düz, normalden kısa i 

í  Yarı kalın, dar, düz, (ı-i) arası ünlü 

ı˚  Kalın, dar, düz, normalden kısa ı 

ú  Yarı kalın, dar, yuvarlak, (u-ü) arası ünlü 

u˚  Kalın, dar, yuvarlak, normalden kısa u 

ǘ  Ġnce, dar, yarı yuvarlak, (ü-i) arası ünlü 

ü˚  Ġnce, dar, yuvarlak, normalden kısa ü 

ō  Kalın, geniĢ, yuvarlak, normalden uzun o 

ȫ  Ġnce, geniĢ, yuvarlak, normalden uzun ö 

î  Ġnce, dar, düz, normalden uzun i 

 

Ünsüzler 

ñ  Damak n‟si 

ḥ  Tonsuz, (ḫ-h) arası ünsüz 



 

 

xiii 

ḫ  Tonsuz, art damak sızmalı h ünsüzü 

ķ  Tonsuz, art damak, patlamalı k ünsüzü 

ḱ  Yarı tonlu, k-c arası ünsüz 

ć  Tonsuz, normalden vurgulu c ünsüzü 

ḉ  Tonlu, normalden vurgulu ç ünsüzü 

ġ  Yarı tonlu, (g-ķ) arası ünsüz, art damak ünsüzü 

ǵ  Tonlu,(g-c) arası ünsüz damak ünsüzü 

ť  Yarı tonlu, (t-d) arası diĢ ünsüzü 

ẙ  Tonlu, normalden kısa y ünsüzü 

ŝ  Yarı tonlu, (s-z) arası ünsüz 
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GĠRĠġ 

 

XI. yüzyıldan itibaren Anadolu‟ya baĢlayan göç, yüzyıllar boyu devam 

etmiĢtir. Türkistan‟dan, önce Ġran, sonra Azerbaycan ve Doğu Anadolu topraklarına 

gelmiĢ olan Türkmenler, çok kalabalık olmaları nedeniyle yer bulma sıkıntısı 

çekmiĢler ve neticede Anadolu‟yu, kendileri için kolayca fethedilebilecek ve daha iyi 

yaĢama imkânları temin edilebilecek bir ülke olarak görmüĢlerdir. 1071 Malazgirt 

zaferi ile birlikte Anadolu‟ya doğru baĢlayan büyük Türk yürüyüĢü Bizans‟ın askeri 

gücünün zayıflamasıyla daha da kolaylaĢmıĢ ve bu büyük yürüyüĢ XV.-XVI. 

yüzyıllara kadar devam etmiĢtir. Anadolu‟ya Türkistan‟dan gelenlerin büyük 

çoğunluğunu Maveraünnehir, Horasan, Azerbaycan bölgelerinden gelen Oğuz 

Türkleri oluĢturmuĢtur. Büyük gruplar hâlinde göç eden Oğuz boylarını, Anadolu 

Selçuklu Devleti güvenliği sağlamak düĢüncesiyle küçük gruplar hâlinde Doğu ve 

Orta Anadolu bozkırlarına dağıtmıĢtır. Bugün Türkiye Türkçesindeki ağız 

özelliklerinin birbiriyle benzeĢmesindeki temel faktör iĢte bu Oğuz boylarının 

Anadolu‟ya dağıtılmalarıdır.  

Anadolu‟ya göç eden Oğuzların Anadolu‟yu yurt edinmeleri, Anadolu‟nun 

coğrafî konumu itibarıyla geçiĢ yeri olması ve buna bağlı olarak birçok medeniyetin 

uğrak yeri oluĢu, yüzyıllar boyu devam eden savaĢlar ve buna bağlı iç göçler ve 

çalkantılar Anadolu‟daki insan ve dil çeĢitliliğini arttırmıĢtır. Bunun sonucu olarak, 

birbirine çok yakın olup da farklı ağız özellikleriyle konuĢan iller, ilçeler, köyler 

ortaya çıktığı gibi etnik köken itibarıyla aynı olup Anadolu‟nun birbirinden çok uzak 

bölgelerine yerleĢip aynı ağız özellikleriyle konuĢan iller, ilçeler, köyler de ortaya 

çıkmıĢtır. 

Dil; kalıplaĢmıĢ, değiĢmez, durgun bir yapıya sahip değildir. Aksine tarihî, 

sosyal ve kültürel Ģekillenmelere bağlı olarak zaman içinde az-çok değiĢip geliĢerek 

yol alan bir yapı hâlindedir. Dilin değiĢim seyri içerisinde geçirdiği aĢamaları yazılı 

bir hâle getirmek dil araĢtırmaları için hiç Ģüphesiz çok önemlidir. Türkiye 

Türkçesinin önemli eksikliklerinden biri bir “Diyalekt Haritası”nın bulunmayıĢıdır. 
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Her geçen gün, çeĢitli nedenlerle, biraz daha özelliğini kaybeden ağızlarımızla ilgili 

araĢtırmaların artmasının Türk diline katkısı büyük olacaktır.  

Bu çalıĢmamızın kapsamı, etnik yapı ve ağız özelliği ile çevresindeki 

köylerden ayrılan küçük bir yerleĢim biriminin dil özellikleridir. Ġsmini ”Adıyaman-

Ġndere (Zey) Köyü Ağzı” olarak belirlediğimiz bu çalıĢmanın amacı, XIV.-XV. 

yüzyıllarda Azerbaycan‟ın Erzincanî bölgesinden Adıyaman‟ın Ġndere (Zey) köyüne 

göç eden Oğuz boyunun dil özelliklerini inceleyerek özellikle Azerbaycan Türkçesi 

ve Azeri sahası ile komĢu olan Erzurum-Kars ağızlarıyla benzeĢen yönlerini ortaya 

çıkarmaktır. Bunu yaparken elbette Ġndere (Zey) köyü ağzımızın yazı dilimizle farklı 

yönlerini de ortaya çıkarmaya çalıĢtık. 

AraĢtırmamızı üç ana baĢlık altında toplamamız mümkündür. Birinci 

bölümde köyün ve köyün bağlı olduğu Adıyaman ilinin tarihi, coğrafî özellikleri, 

nüfusu gibi tanıtıcı bilgiler yer almaktadır. 

“Ġnceleme” bölümü olan ikinci bölüm, ses bilgisi, Ģekil bilgisi ve cümle 

bilgisi olmak üzere üç ana baĢlıkta toplanmıĢtır. Ses bilgisi bölümünde, Ġndere (Zey) 

köyü ağzındaki ses özellikleri verilerek bu özelliklerin yazı dilimizle farklılıkları, 

Azerbaycan Türkçesi ve Erzurum-Kars ağızlarıyla benzerlikleri izah edilmiĢtir. ġekil 

bilgisi bölümünde köy ağzındaki kelime türleri üzerinde durulmuĢtur. Cümle bilgisi 

bölümünde köy ağzındaki kelime grupları ve cümle yapıları incelenmiĢtir.  

Üçüncü bölümde, Ġndere (Zey) köyündeki derlemelerimizin yer aldığı 

“metinler” bölümü ve sonuç bölümü bulunmaktadır. Bu bölümde örneklem 

üzerinden hareket ederek derlediğimiz metinlerle, verilerimizi somut hâle getirmeye 

çalıĢtık. Çünkü ağız incelemelerinde, metin ve malzemenin sağlamlığı çok önemlidir. 

Bu bakımdan, konuĢtuğumuz kimseleri etkimiz altında bırakmamak için ses kayıt 

cihazını göstermeyip, daha doğal konuĢmalarını sağlamaya çalıĢtık. Yapay ve 

zorlama bir dil meydana getirmemek için okuma-yazma bilmeyenleri ya da 

bulunduğu yerden, zorlayıcı nedenler (askerlik, hastalık vb.) hariç, hemen hemen hiç 

ayrılmayanları tercih ettik. Buna rağmen, inceleme sahamızın il merkezine çok yakın 

oluĢu, kitle iletiĢim araçlarının yaygınlaĢması, eğitim-öğretimin etkisiyle yazı dilinin 
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öğretilmesi gibi nedenlerin köyde konuĢulan ağız özelliğini etkilediği görülmüĢtür. 

Sonuç bölümünde ise Ġndere (Zey) köyü ağzıyla ilgili yazı dilimizi, Azerbaycan 

Türkçesini ve Erzurum-Kars ağızlarını kapsayan birtakım tespitlerde bulunulmuĢtur. 

Ortaya çıkardığımız bu tespitlerle Azerbaycan Türkçesi ve Erzurum-Kars ağızlarının, 

Ġndere (Zey) köyü ağzıyla benzeĢen birçok özelliğinin olduğu ve dolayısıyla köy 

halkının Azerbaycan‟dan göç etmiĢ olma ihtimalinin kuvvetlendiği sonuçlarına 

ulaĢılmıĢtır.  

Derlenen metinler yazıya geçirilirken, mümkün olduğunca Ġndere (Zey) köyü 

ağzına uygun ve herkesin kolaylıkla anlayabileceği bir transkripsiyon sistemi 

kullanılmaya çalıĢılmıĢtır. Ancak, Ģunu da belirtmeliyiz ki, imkânlarımız ölçüsünde 

gerçekleĢtirmeye çalıĢtığımız bu araĢtırmada mutlaka eksik ya da yanlıĢ tarafların 

bulunması imkân dâhilindedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

 

 

1. ADIYAMAN’IN TARĠHĠ 

 

    Adıyaman, tarihin bilinen en eski yerleĢim yerlerinden biridir. Adıyaman 

Palanlı Mağarası‟nda yapılan incelemelerde kent tarihinin MÖ 40.000 yıllarına kadar 

uzandığı anlaĢılmıĢtır. 

Yine Samsat-ġehremuz Tepe'deki tarihi bulgulardan MÖ 7.OOO yılına kadar 

Paleolitik, MÖ 5.000 yıllarına kadar Neolitik, MÖ 3.OOO yıllarına kadar Kalkolitik 

ve MÖ 3.0OO-1.200 yıllan arasında da Tunç Çağı dönemlerinin yaĢandığı 

anlaĢılmıĢtır. Bu dönemde bölge Hititlerle Mitannilar arasında el değiĢtirmiĢ ve Hitit 

Devleti‟nin yıkılmasıyla (MÖ 1.200) karanlık bir dönem baĢlamıĢtır. MÖ 1.2OO'den 

Frig Devleti‟nin kuruluĢu olan MÖ 750 yılları arası dönemle ilgili olarak yazılı 

kaynağa rastlanmamıĢtır. Ancak; bu dönemde yöre, Asur etkisine girmeye 

baĢladığından, Samsat'ta bulunan Asur etkili mühürler ve Kâhta EskitaĢ Köyü‟nde 

bulunan Hitit Hiyeroglifi ile yazılmıĢ kitabeler, Anadolu'daki tarihi silsilenin ilimizde 

de aynen devam ettiğini göstermektedir. Bu dönemde Adıyaman ve çevresinde Hitit 

Devleti‟nin yıkılmasıyla ortaya çıkan Hitit Ģehir devletlerinden biri olan Kummuh 

Devleti hüküm sürmüĢtür. 

MÖ 334 yılında Makedonya Kralı Büyük Ġskender'in Anadolu'ya girmesiyle 

Persler hâkimiyetini kaybetmiĢ ve MÖ 1. yüzyıla kadar yörede Makedonyalı 

Selevkos Sülalesi hüküm sürmüĢtür. Bu sülalenin gücünün zayıfladığı sıralarda, Kral 

Mithradetes l. Kallinikos Kommagene Krallığı‟nın bağımsızlığını ilan etmiĢtir (MÖ 

69). 

BaĢkenti Samosota (Samsat) olan Kommagene Krallığı, egemenliğini MS 

72'ye kadar sürdürmüĢ, bu tarihte yöre Roma Ġmparatorluğu‟nun eline geçmiĢ ve 

Adıyaman, Roma Ġmparatorluğu‟nun Syria (Suriye) Eyaletine, 6. Lejyon olarak 

bağlanmıĢtır. Roma Ġmparatorluğu‟nun 395 yılında Batı ve Doğu Roma olarak 

ayrılmasıyla, Adıyaman, Doğu Roma Ġmparatorluğu‟na katılmıĢtır. 643 yılından 
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itibaren bölgeye Ġslam akınları baĢlamakla birlikte Ġslam hâkimiyeti ancak 670 

yılında Emevilerle kurulabilmiĢtir. 758 yılında ise, Abbasi komutanlarından Mansur 

İbni Cavene'nin hâkimiyetine girer. 958 yılında yöre yeniden Bizanslıların eline 

geçer. 

1114-1181 yılları arası yöreye Türk akınları olur. 1204-1298 yılları arasında 

Samsat ve yöresini Anadolu Selçukluları ele geçirir. 1230 ve 1250 yıllarında Moğol 

saldırılan yaĢanır. 1298'de yöre ve bölge Memlüklerin eline geçer. 1393 yılında 

Adıyaman bu kez de Timurlenk tarafından yağmalanır. 

Büyük bir istikrarsızlığın olduğu Orta Çağ boyunca Adıyaman Bizans, 

Emevi, Abbasi, Anadolu Selçukluları, Dulkadiroğullan arasında el değiĢtirmiĢ ve 

nihayet Yavuz Sultan Selim'in Ġran seferi sırasında 1516 yılında Osmanlı 

topraklarına katılmıĢtır. Osmanlı topraklarına katılan Adıyaman, baĢlangıçta merkezi 

Samsat'ta bulunan bir sancakla MaraĢ Beylerbeyliği‟ne bağlıyken, Tanzimat‟tan 

sonra bir kaza olarak Malatya'ya bağlanmıĢtır. 

Cumhuriyetin kuruluĢundan 1954 yılına kadar eski idari yapısı korunarak 

Malatya'ya bağlı kaza konumunda olan Adıyaman 1 Aralık 1954 tarihinde 6418 

sayılı Kanunla Malatya'dan ayrılarak müstakil il hâline gelmiĢtir. 

Tablo 1: Adıyaman’daki Medeniyetler 

 

MÖ 40000- MÖ 7000 Paleolitik 

MÖ 7000 - MÖ 5000 Neolitik 

MÖ 5000 - MÖ 3000 Kalkolitik 

MÖ 3000 - MÖ 1200 Hititler 

MÖ 1200 - MÖ 750 Asurlular 

MÖ 750 - MÖ 600 Frigler 

MÖ 600-MÖ 334 Persler 

MÖ 334-MÖ 69 Makedonlar 

MÖ 69-MS 72 Kommagene Krallığı 

72-395 Roma Ġmparatorluğu 

395-670 Doğu Roma (Bizans) 

670-758 Emeviler 

758 – 926 Abbasiler 
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926- 958 Hamdaniler 

958 –1114 Bizanslılar 

1114 –1204 Eyyubiler 

1204 –1298 Anadolu Selçuklular 

1298 –1516 Memluklular 

1516 –1923 Osmanlı Ġmparatorluğu 

 

 

1.1. Adıyaman Adının Kaynağı  

 

Adıyaman isminin menĢeî hakkında çeĢitli rivayetler vardır. 

Birinci rivayet Perre Ģehrinde cereyan ettiği belirtilen bir olaya 

bağlanmaktadır. Farrin ya da Perre olarak bilinen Ģehirde puta tapan bir babanın yedi 

oğlu, babaların da evde olmadığı bir gün bütün putları imha ederek Allah‟ın tek ilah 

olduğunu kabul ve ilan ederler. Putperest baba durumu öğrenince yedi oğlunu da 

öldürür. Babaları tarafından öldürülen yedi kardeĢin hatırasına Farrin(Perra=Pirin)‟de 

bir manastır yaptırılır. Bu olaydan ötürü de Ģehre Yedi Yaman adı verilir. Yedi 

Yaman zamanla Adıyaman Ģekline dönüĢür. 

Ġkinci rivayete göre; Adıyaman Ģehrinin ortasında yaptırılan Mansur‟un kalesi 

olarak bilinen kaleye halk, Hısn-ı Mansur ismini vermiĢtir. Hısn-ı Mansur isminin 

menĢeî hakkında iki ayrı rivayet mevcuttur. Kaynaklarda VII. yüzyılda buraya gelen 

Emevi komutanlarından Kays kabilesine mensup Mansur. BaĢka bir rivayete göre bu 

ismin Abbasi Halifesi Ebu Cafer El-Mansur'un adından geldiği söylenmektedir. 

Zamanla halk arasında telaffuz Ģeklinin de değiĢmesiyle “Hüsnü Mansur” olarak bu 

Ģehrin ismi değiĢtirilmiĢ olmaktadır. 

Üçüncü rivayete göre; Adıyaman Ģehrini doğu, batı ve güney yönlerinde derin 

vadiler çevirmiĢtir. Bu vadilerin yamaçları zengin meyve ağaçları ile kaplı olduğu 

gibi, Ģehrin çevresinin de meyve ağaçlarıyla kaplanmıĢ olmasından dolayı güzel vadi 

anlamında olan “Vadi-i Leman” (Güzel vadi) kelimesinin söyleniĢi zamanla değiĢmiĢ 

ve halk arasında “Adıyaman” Ģekline dönüĢmüĢtür. Ancak, Hısn-ı Mansur yani 

Hüsnü Mansur ismi 1926‟ ya kadar resmi ad olarak kalmıĢtır. 1926 yılından itibaren 

Bakanlar Kurulu kararları ile Ģehrin ismi tekrar Adıyaman olarak değiĢtirilmiĢtir.  
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2. ADIYAMAN ĠLĠNE GENEL BAKIġ 

 

2.1. Adıyaman’ın Coğrafi Konumu 

 

Adıyaman ili Orta Fırat bölümü içinde yer alır. Kuzeyde bulunan Çelikhan ile 

Gerger ilçesinin bir kısmı Doğu Anadolu Bölgesi‟ne, batıda bulunan GölbaĢı ile 

Besni ilçesinin bir kısmı ise Akdeniz Bölgesi‟ne dâhil edilmiĢtir. 

Adıyaman ilinin kuzeyinde Malatya ili (Pütürge, YeĢilyurt ve DoğanĢehir 

ilçesi), batıda KahramanmaraĢ ili (Merkez ile Pazarcık ilçesi), güneybatıda Gaziantep 

(Araban ilçesi), güneydoğuda ġanlıurfa ili (Siverek, Hilvan, Bozova ve Halfeti 

ilçeleri), doğuda ise Diyarbakır ili (Çermik ile ÇüngüĢ ilçesi) bulunmaktadır. Merkez 

ilçe dâhil 9 ilçesi ile 406 köyü vardır. Ġlçeleri Merkez, Besni, Çelikhan, Gerger, 

GölbaĢı, Kâhta, Samsat, Sincik ve Tut ilçeleridir. Adıyaman ili 37
0
 25

‟ 
ile 38

0 
11

‟ 

kuzey enlemi, 37
0
 ve 39

0
 doğu boylamı arasında yer alır. Adıyaman ilinin yüzölçümü 

7 614 km
2
, göller ile 7.871 km

2
 olup, rakımı 669 m.dir. 

 

 

2.2. Adıyaman’ın Yeryüzü ġekilleri 

 

Türkiye‟nin denizden ortalama yüksekliği 1130 metredir. Adıyaman ili ise 

orta yükseklikte bir sahadır. Adıyaman‟ın ortalama yükseltisi takriben 669 metredir. 

Yörede yükselti 200 ile 1000 metre arasında değiĢmekte olup, hipsografik eğrisi 

genellikle kuzeye doğru az meyille uzanmaktadır. 

Adıyaman ili, Adıyaman ovası adı verilen, etrafındaki yörelerine göre daha 

düz ve alçakta bir alanda kurulmuĢtur. Adıyaman Ovası‟nın kuzeyi hariç, diğer 

tarafları alçak sahalarla çevrilmiĢtir. 
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2.3. Adıyaman’ın Hidrografik Özellikleri 

 

Adıyaman ve çevresi akarsular bakımından oldukça zengin sayılır. Adıyaman 

Merkez ilçe sınırları içinde akan bu akarsular, Adıyaman il ve ilçe sınırları dıĢından 

ve Adıyaman‟ ın yakın çevresinden doğan akarsular olmak üzere ikiye ayrılabilir. 

Kar, yağmur suları ve kaynaklarla beslenen bu akarsuların su seviyesi, 

ilkbahar baĢlarında en yüksek seviyeye ulaĢtığı hâlde; yaz mevsiminde baĢlayan 

kuraklık ve buna bağlı Ģiddetli buharlaĢma (673 mm ) nedeniyle su seviyesi 

düĢmektedir. 

Adıyaman ve çevresinde görülen tüm akarsular doğu ve batıda toplanmıĢtır. 

Hepsi de kuzey-güney doğrultusunda akar. Bunların hepsi Türkiye‟nin önemli 

akarsularından olan, kaynağını Doğu Anadolu‟dan alan ve Türkiye sınırlarında 1263 

km uzunluğu olan ve Irak‟ta ġat-ül Arap‟ta Dicle Nehri ile birleĢerek Basra (Ġran) 

Körfezi‟ne (bütün çığır 2800 km olan) dökülen Fırat Nehri‟nin kollarıdır. 

Akarsuların bir diğer özelliği ise, doğduğu ve beslendiği Güneydoğu Toroslar‟dan 

dar ve derin vadiler içinde akmasıdır. 

Atatürk (Karababa) Barajı: 1981 yılı Atatürk‟ün 100. doğum yılı münasebetiyle 

Atatürk Barajı olarak değiĢtirilmiĢtir. Adıyaman ve ġanlıurfa illeri arasında 

Adıyaman‟ın 35 km güneyinde Fırat Nehri üzerinde kurulmuĢtur. Atatürk Barajı‟nın 

yeri, Keban Barajı‟nın 346 km Karakaya Barajı‟nın 180 km aĢağısıdır. Tamamen 

kireçtaĢı (kalker) seriler üzerindedir. Üstten kısmen bütünlü, çok sileksli tabakalara 

dönüĢen, ince tabakalı kireçtaĢı (kalker) içeren kayaç serisi bulunmaktadır. 

Atatürk Barajı tüneli inĢaatı Kasım 1981‟de, Atatürk Barajı inĢaatı 03 Kasım 

1983 baĢlamıĢ olup, ilk enerji üretimi 25 Temmuz 1992‟de baĢlamıĢtır. Atatürk 

Barajı‟nın maliyeti ġanlıurfa tünelleriyle birlikte 4 Milyar Dolardır.  

Bu baraj, yurdumuzun her bakımından en büyük barajı, dünyada da gövde 

hacmi bakımından dördüncü (Pakistan‟ da Tarbela Barajı 148.500.000 m
3
 ile birinci, 

96.050.000 m
3
 ile ABD Ford Beck Barajı ikinci, 85.200.000 m

3
 ile Brezilya‟da 
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Tucuri Barajı ise üçüncü sırayı almaktadır), su hacmi bakımından dokuzuncu 

sıradadır; enerji üretimi ve göl hacmi bakımından da ilk 30 baraj arasındadır.  

500 yıl ömür biçilen Atatürk Barajı, 5 yılda kendi kendisini amorti edecektir. 

Göl alanı 817 km
2
dir. Baraj sonucunda Adıyaman ilinde 1 ilçe (Samsat) tamamen, 2 

ilçe ve üç bucak kısmen, 10 köy tamamen, 69 köy kısmen, Diyarbakır ilinde ise 1 

köy tamamen, 11 köy kısmen sular altında kalmıĢtır. 1980 nüfus sayımına göre 

buralarda yaĢayan 55.000 kiĢi yurdumuzun çeĢitli yerlerine göç etmek zorunda 

kalmıĢlardır.  

Barajda 13.01.1990 tarihinde su tutulmaya baĢlanmıĢ, hidroelektrik 

santralinin ilk ünitesi, 1991‟de, son ünitesi ise 1994‟te devreye girmiĢtir. Baraj 

elektrik üretimi (2400 Megavat/saat) bakımından Avrupa‟da birinci olacaktır. 

Sulamaya 1993‟te baĢlanmıĢtır. 874.000 hektarlık alan sulanmaktadır.  

 

 

2.4. Adıyaman’ın Bitki Örtüsü 

 

Bitkinin yetiĢmesi, kendisi için elveriĢli ortama bağlıdır. Bunlar iklim, toprak 

ve topografya gibi faktörlerdir. Bu faktörler grubunun kendi isteğine uygunluğu 

oranında bitki o yerde tutunur, geliĢir ve hayatını devam ettirir. 

Adıyaman Ģehri, Güneydoğu Toroslar‟ın güney eteğinde (Güneydoğu 

Toroslar‟ın duldasında) ort. 669 m. yükseklikteki bir düzlük alanda yer almaktadır. 

Buna göre, doğal bitki örtüsü ile ortam iliĢkisinde öncelikle iklim faktörünü ele 

almak gerekir. Çünkü bitkilerin yetiĢmesi, büyümesi ve geliĢmesinde en etkili faktör, 

iklim faktörüdür. Ġklim faktörünün içinde, güneĢten gelen radyasyon(insalasyon), 

sıcaklık, yağıĢ, havadaki nisbi nem ve rüzgâr yer alır. Bunların en önemlisi sıcaklık, 

nem ve yağıĢtır. Zira bitkinin topraktan suyu alabilmesi ve fotosentez yapabilmesi 

için sıcaklığa, terleme yapabilmesi için de topraktaki suya ihtiyaç vardır. Topraktan 

suyu alabilmesi için de yağıĢ gereklidir. O hâlde bu unsurların birbirini tamamlaması 

gerekir. Bunlardan biri eksik olursa bitkinin yetiĢmesi, büyümesi ve geliĢmesi söz 

konusu olamaz. 
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Adıyaman‟ da sıcaklık ve yağıĢın yıl içindeki dağılıĢını özetlersek yağıĢın, 

sıcaklık değerinin düĢük olduğu kıĢ mevsiminde % 53.8 (414.0 mm )‟ nin düĢtüğünü 

buna karĢılık Eylül dâhil 4-5 ay kurak geçen yaz mevsiminde nisbî nemin en az 

değerine (% 27) kavuĢtuğu bir ortamda güneĢlenme radyasyon süresinin arttığını (12 

saati geçer), sıcaklık değerinin (ort.29.0
 
C

0
) gibi yüksek olduğunu, buna bağlı olarak 

da yıllık ortalama buharlaĢmanın %66‟sının (117.9 mm) gerçekleĢtiğini görürüz. Bu 

kısa değerlendirmemizin yanında Ģunu da belirtmek gerekir; kurak aylar sayısının 

dördün üzerinde olduğu yerlerde ağaç pek yetiĢmez. BaĢka bir ifadeyle orman 

vejetasyonu çok zayıftır. 

Bitki ile yağıĢ iliĢkisinin ortaya konulmasında ayrıca kurak devre süresinin 

tespitinde Thorntwaite metoduna göre indis değeri I: 14.3 olan Adıyaman, yarı nemli 

iklim bölgesinde yer alır ve bitki örtüsü steptir. 

Orman Ġl Müdürlüğü 1976 yılında Karadağ‟ın güney yamacını taraçalamak 

suretiyle Karaçam fidanlığı meydana getirmiĢtir. Çelikhan tarafı ise genellikle meĢe 

ağaçlarına çok rastlanılır.  

 

 

2.5. Adıyaman’ın Nüfusu 

 

Tablo 2: Adıyaman’ın Nüfusu 

 Ġl/ilçe merkezleri Belde/köyler Toplam 

Adıyaman Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın 

Merkez 202.735 101.770 100.965 59.614 29.674 29.940 262.349 131.444 130.905 

Besni 29.102 14.397 14.705 52.202 25.961 26.241 81.304 40.358 40.946 

Çelikhan 8.263 4.221 4.042 7.163 3.572 3.591 15.426 7.793 7.633 

Gerger 3.235 1.609 1.626 21.387 10.273 11.114 24.622 11.882 12.740 

GölbaĢı 28.072 14.054 14.018 19.834 9.929 9.905 47.906 23.983 23.923 



 

 

11 

Kahta 63.216 31.729 31.487 54.439 27.200 27.239 117.655 58.929 58.726 

Samsat 4.367 2.145 2.222 5.505 2.699 2.806 9.872 4.844 5.028 

Sincik 4.262 2.122 2.140 16.156 7.800 8.356 20.418 9.922 10.496 

Tut 3.984 1.979 2.005 7.399 3.786 3.613 11.383 5.765 5.618 

Toplam 347.236 174.026 173.210 243.699 120.894 122.805 590.935 294.920 296.015 

 

Ġlimizdeki nüfusun % 72,1‟i ticaret, tarım ve sanayi kesiminde çalıĢmaktadır. 

Buna rağmen ilimizdeki iĢsizlik oranı ise % 27,9‟dur. Adıyaman Ģehrinin nüfus 

dağılımına göre ekonomik yapısının genel bir değerlendirmesini yaptığımızda tarım 

sektöründe diğer sektörlere göre nisbî bir gerileme görülmesi ilin geliĢmesi açısından 

olumludur. Ancak iĢsizlik sayısının giderek artması düĢündürücüdür. Planlı ve 

istikrarlı kalkınmaya ayak uyduramayan Adıyaman GAP rüzgârından gerektiği gibi 

faydalanamamıĢtır. 

 

Ġdari Yapı 

 Adıyaman 1841 yılında ilçe olmuĢ 1849 yılında Sancak olarak Diyarbakır'a 

bağlanmıĢtır.  

 1859 yılında Malatya'nın Sancak olması ile Adıyaman ilçe olarak Malatya‟ya 

bağlanmıĢtır.  

 01.12.1954 Tarih ve 6418 sayılı Kanun ile Adıyaman Ġl olmuĢtur.  

 Merkez ilçe dâhil olmak üzere Adıyaman ilinin 9 ilçesi 19 Kasaba Belediyesi 

393 köyü ve 609 mezrası olmak üzere toplam 1030 yerleĢim birimi 

mevcuttur. 
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Sosyal Yapı 

 Adıyaman ilindeki yapılaĢmada eski Adıyaman bölgesinde kerpiç veya taĢ 

duvar evlerine rastlanmaktadır. Bu bölge dıĢında ise genel yapı olarak çok 

katlı betonarme binalar çoğunluktadır. Eski Samsat ilçesinin Atatürk Barajı  

Gölü altında kalması ile ilçe halkının büyük bir çoğunluğu Ġl Merkezini tercih 

etmeleri sonucu, kent merkezinde 1990'dan itibaren konut yapımında 

modernleĢmeye  doğru gidilmiĢtir.     

 Adıyaman ili kırık fay hattı üzerinde bulunduğundan sık sık depremlere 

maruz kalmaktadır. En son Mayıs-1986 tarihinde meydana gelen depremler 

nedeniyle 2816 konutun hasar gördüğü tespit edilmiĢ olup, 70 adet afet evinin 

Besni ilçesinde yapımına 1997 yılı itibariyle baĢlanmıĢ bulunmaktadır. Kâhta 

ilçesindeki afet evlerinin ise, yapımı bitmiĢ ve sahiplerine teslim edilmiĢtir.  

 

 

3. ZEY KÖYÜ TARĠHĠ 

 

Zey Köyü 1500′lü yıllarda büyük bir yerleĢim merkezi olarak tarih 

sahnesinde yer almıĢtır. 

Köyümüz köyde yaĢayan köy sakinleri sebebiyle geliĢmiĢ bir yerleĢim 

merkezi olarak dikkat çekmektedir. O dönemde köyümüzün ismi “Zeg” veya “Zek” 

olarak anılmaktadır. 1519-1540 yılları arasında köyün nüfusunda fazla bir artıĢ 

olmazken, 1540 yılında hızlı bir artıĢla üç mahallesi olan büyük bir yerleĢim birimi 

hâline gelmiĢtir. Köydeki bu nüfus artıĢı iktisadî ve sosyal açıdan büyük avantaj 

sağlamıĢtır. 

Köyümüzde yer alan ġeyh Abdurrahman Erzincanî Hazretleri‟nin türbesi 

köyümüzün nüfusunun artmasında önemli bir rol oynamıĢtır. Bu zaviyenin yer aldığı 

“Hizmet” isimli mahallenin çevresi hızla geliĢmiĢ ve “Kızılca Mahallesi” ile “Orta 

Mahalle” isimli iki mahalle daha oluĢmuĢtur. Bu mahallelerin oluĢmasında dıĢarıdan 

gelen göç dalgası önemli olmuĢtur. Kızılca Mahallesi‟ne Behisnili (Besni) 17, 
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Kâhtalı 8, Malatyalı 10, Ayıntablı (Gaziantep) 4 ve Ekrad‟dan 5 olmak üzere toplam 

44 hânenin XVI. yüzyılın ilk yarısında göç ettiği anlaĢılmaktadır. Hizmet 

Mahallesi‟nde ise genellikle Vakfa hizmet edenlerin bulunduğu müĢahede 

edilmektedir. Mahallede 18 Kâhtalı (hizmetkâr), 16 Malatyalı, 1 ġam yörüğü, 4 

Gergerli, 11 Urfalı (Ruhalı), 3 Dulkadirli ve 1 Behisnili olmak üzere toplam 54 

yabancı menĢeili hâne bulunmaktadır. Orta Mahalle‟de ise 10 Behisnili, 8 Kâhtalı, 14 

Malatyalı, 4 Ekrad ve 3 hizmetkâr olmak üzere toplam 35 hânenin yerleĢtiğini 

görmekteyiz.  

            Bu dönemde Zey Köyü 460 hâne ve 243 Mücerredan‟a (evlenme çağına 

gelmiĢ, iĢ güç sahibi erkek sayısı) ulaĢmıĢtır. Bunlardan 206 hâneyi ġeyh 

Abdurrahman Erzincanî Hazretleri‟nin evladından olanlar teĢkil etmektedir. 

 

 

3.1. ġeyh Abdurrahman Erzincanî’nin Hayatı 

 

ġeyh Abdurrahman Erzincanî Hazretleri'nin, Safiyüddin Erdebeli'nin müridi 

ve halifesi olduğu kaynaklarda ifade edilmektedir. Safiyüddin Erdebeli, meĢhur 

mutasavvıflardan olup Erdebil'de zaviye-niĢin idi. Ġmam Kazım'ın neslinden olan bu 

zât hicri 735, miladi 1335 senesinde vefat etmiĢtir. ġeyh Abdurrahman Erzincanî 

Hazretleri'nin, ġeyh Hamidî (Somuncu Baba) ile tanıĢıklığı ve onunla sıhriyyet 

kurmuĢ olması kuvvetle muhtemeldir. 

ġeyh Abdurrahman Erzincanî Hazretleri'nin kabri hakkında birçok rivayetler 

bulunmaktadır. Ancak en sağlam rivayet ġeyh Abdurrahman Erzincanî Hazretleri'nin 

kabrinin Zey Köyü'nde olduğu yönündedir. Diğer taraftan 4. Murat'ın Bağdat seferi 

dönüĢünde beraberinde bulunan, Bağdat yakınlarında "Erzin" adlı yerden zâtın 

mezarı olduğu Ģeklinde bilgi ve rivayetler ileri sürülmektedir. Ancak ġeyh 

Abdurrahman Erzincanî Hazretleri'nin yaĢadığı dönemle 4. Murat'ın Bağdat seferi 

dönüĢü arasında bir buçuk asırlık zaman bulunmaktadır. 

ġeyh Abdurrahman Erzincanî Hazretleri'nin Adıyaman, Behisni ve Malatya 

Darende'de mezarının vakıfları bulunmaktadır. Ancak bu kazalardaki vakıflardan söz 
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edilirken ġeyh Abdurrahman Erzincani Hazretleri'nin evlatlarından bilhassa 

Abdulgafur'dan sıkça bahsedilmektedir. Bu da ġeyh Abdurrahman Erzincanî 

Hazretleri'nin evlatlarının, zikrettiğimiz kaza ve nahiyelere yayılmıĢ olabileceklerini 

göstermektedir. 

Köyümüzde bulunan ġeyh Abdurrahman Erzincanî Hazretleri'nin zaviyesi 

ġeyh Abdurrahman Erzincanî Hazretleri'nin evlatlarından olan Saru ġeyh tarafından 

inĢa edilmiĢtir. Bu zaviyenin Zey köyünde bulunması buranın sosyal ve ekonomik 

yönden oldukça geliĢmesine vesile olmuĢtur. Kültürel geliĢmeye de önemli 

katkılarda bulunmuĢtur. Hatta zaviyeyi inĢa ettiren Saru ġeyh, burada bir medresenin 

yapılmasına öncülük etmiĢtir. Medresenin giderleri de Alaüddevle Bey'in 

evlatlarından olduğu tahmin edilen Cafer Bey tarafından karĢılanmıĢtır. Cafer Bey 

medresede öğrenim gören öğrenciler ile müderrislerin iaĢelerinin temini için 

Samsat'a bağlı Karküne Köyü'nün tamam malikânesini Malatya Alaybeyi 

Mehmet'ten satın alarak medreseye vakfetmiĢtir. Ayrıca zaviyenin gelirlerini 

artırmak için boĢ olan mezraların hem ihyası hem de vakfa gelir getirmesi için Kilise 

Büki, Kuruçay ve Ankoz mezralarının gelirlerinin bir kısmı vakfa intikal ettirilmiĢtir. 

Vakfiyeti de Anadolu Kazaskeri Abdulkadir Çelebi Efendi ve ehl-i vukuf 

Müslümanların Ģahadetleriyle tasdik edilmiĢtir. 

Hicri 1227 tarihli bir fermanda ġeyh Abdurrahman Erzincanî Hazretleri'nin 

türbedarından bahsedilmesi, ġeyh Abdurrahman Erzincanî Hazretleri'nin Zey 

Köyü'nde medfun olduğunu göstermektedir. Bunu teyit eden vakıf defterinde ise 

buradaki hissenin ġeyh Abdurrahman Erzincani Hazretleri'nin mezarına ait olduğunu 

göstermektedir.(Gündoğdu, 1986: 13-15) 

 

 

3.2. Niyet Rivayeti 

 

      PadiĢah Sultan Murat Bağdat‟ı fethetmeyi düĢünür. Hazırlıklarını 

tamamlarken paĢalarıyla aralarında sele bi gonusma geçer. 

 -PadiĢahım asker garayoluynan yorulur. Yol yiraktir. 

 -Belli pasa çare nedür?  
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-Yolu kısaltmak gerektir sultanim, der. 

PadiĢahın da bi çara düĢünün der. Vezirler paĢalar düĢünürler öbür gün 

padiĢaha deller ki "PadiĢahım askeri vapurunan Samsun'a, Samsun'dan gara 

yoluynan Bagdad'a götürebilirik derler. " PadiĢahın aklına yatar Sam'inan Bağdat 

arasında köylülere zarar vermemeg üçün hanlar yaptırır. Hekimhan, Çelikhan, 

Çiftehan, Böyükhan gibi hanlar hemeden yapılmaya baĢlanır. 

             Sultan Murat bu hazırlıklardan sonra askerini ordusunu, otağını Ġstanbul‟dan 

Samsun'a, Samsun'dan Adana'dan Diyarbekir arası gollar hâlinde endirir. Bösböyüg 

ordu atlar, askerler, heyvanlar Adıyaman Topraklarına doğru ilerlerken yiraktan yeĢil 

yeĢil asmalar, yüzün bağları görükür. PadiĢah beyaz atinin üstünde ele bi babayit 

görüküyorimis ki heç tanımayan biri bile baktığında "Ellehem Padisah bu" derimis. 

             PadiĢahın iki tarafında beyaz beyaz sakallı bele hörmet telkin iden paĢaları, 

vezirleri varimis. PaĢalardan biri:  

             - PadiĢahım, bu Adıyaman'ın Zey köyünde ulemadan değerli bir zat vardır. 

Derken padiĢah bakar ki bağların yakınında hatunun bir tanesi çocuğunu dövdüğünü 

görür. "Su hatunu bana tiz çağırın." der. 

             PadiĢah: -Hanim ne üçün döversin bu sabi sehsimi. 

             Hatun yere diz çöker. Bir yandan yüzünü gözünün örterken der ki: Bu yazam 

bagi benim bagimdir. Daha esar tespiti yazılmamıĢtır. Vergisi yazılmayan bir bağdan 

yüzüm kopartmak haramdır der. Gendisini onun uçun dövdüm der. Yüzümü alıp 

baga attım, der. Padisah pasalarina bakar. 

            - Fermanımdır burada zebzelerden alınan vergiyi kaldırdım, der. Hakikat 

böyün maliyede mevcut defterlerin gayitlarinda yas meyve ve sebzelerden vergi 

alınır iken padiĢah fermaninnan bu vergi Adıyaman‟dan galdirilmisdir.  

             Ordu epeyce Adıyaman içlerinde gelmiĢtir. PadiĢah der ki:  

             - Pasa sen bana ne sölemistin? Bir âlimden mi bahsetmisdin. Pasa: 
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             - Belli padiĢahım der. ġeyh Abdurrahman Erzincanî deller bir âlim zat var 

imis. Keramet ehliymiĢ. PadiĢah:  

             - Bi sınayalım öğreniriz demiĢ. Varmislar gonaklamislar. Ataslar yakılmıĢ 

çadırlar kurulmuĢ, yemekler bismis. PadiĢah demiĢ ki:  

            - Bu Ģeyhi sinayacim tiz bana çağırın. Onlar Ģeyhi çağırmaya gettiginde 

PadiĢah ta diri bi adamı tabuta koydurur tabutu kapattırır. Tabi her sey Ģeyhe eyan 

olur. ġeyh gelir padiĢah hürmet eder tabiti barmaginnan gösterir der ki: 

             -Ölü niyetine mi? Yogsam diri niyetine mi? PadiĢah: 

             - Ölü niyetine der Ģeyh namazı gildirir, Namazdan sonra tabit açıldığında 

essaten de adamın öldüğü agnasilir. 4. Murat gendi gendine derki "Bu zat bizim 

Bagdad'i feth ecep etmeyeceğimiz de bilir". Sabahran Ģeyhi alıp esgerlerin arasında 

gezmeye baĢlarlar. ġeyh askerlere bakar iken biraz ötece ati da genci de zeif hâlsiz 

çok genç bi asker dikketini çeker. Barmaginnan iĢaret eder ora gideller. PadiĢah: 

            -Ecep Bağdat fethi bize müyesser ola mi? ġeyh, elinnen Genç Osman‟ın atini 

göstererek:  

            - Atlarınız ve askerleriniz bele kötü olursa fethedemezsiniz der. Bunun üstüne 

askerlernen atları bakıma alınır. Aradan bi kaç gün giden 4. Murat tekrar askerinin 

arasında sihnan gezer iken bakanlar ki Genç Osman aslan gimin ati da ĢahlanmıĢ 

etrafına dolanıyor. "Hah, iĢte hindi fethedebilirsiniz. El iznihi Teâlâ. " der. Aksama 

doğru Erzincanlı ġeyh Ebdirrahman Erzincanî Hazretleri padiĢaha bi haber salar, der 

ki:  

            - Bu aksam bütün eskerlerinnen barabar benim misafirim ol. PadiĢah ĢaĢırır. 

Bu gadek eskere hayvana nasıl yiyecek bulacak diyin düĢünürken Ģeyh de helen Zey 

kövüne ayit caminin önündeki buglur sokularına üç beĢ kilo arpa üç beĢ kilo gedek 

de samani Bismillah der goyar. Bütün askerler hayvanlarının yemlerini buradan 

temin etsinler der. Koca Orduya ayit hayvanların bakıcıları, seyisleri bu üç beĢ kilo 

alabilen sokudan hayvanların yem torbalarına yiyecekleri gadek goyallar. Ne gadek 
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alillarsa alsınlar sokudan ne arpa bitermiĢ ne de seman. Durumu hemeden padiĢaha 

sölemisler PadiĢah, "Tiz görüĢmek dilerim." demiĢ. ġeyh huzura vardığında:  

            - PadiĢah bu aksam yimegini Allah ne verdise bu fakir size ikram edecek, der. 

Oracıkta bulunan bir kuzuyu kesdirir, bisittirir, PadiĢahın huzuruna ikram edildiğinde 

"PadiĢahım etini yiyin gemigini kuzunun postunun içine bırakın." der. Yimek 

yindikten sonra Abdirahman Erzincanî Hazretleri kakar gemikleri postun üstünü 

düzer. O vakit azaplardan bir tanesi "Bakak ne olacak " diye ayak gemiklerinden bir 

tanesini çalar. Neyse efendim Ģeyh gemikleri düzer, postun üstünüde örter elindeki 

çibiknan posta vurur. Kuzu hoplayıp melemeye baslar ama ayağı topaldır. PadiĢah 

"Niye topallar ki" diyince ayag gemiklerinden biri eksik padiĢahım, der. Padisah 

gene sorar:  

            -Ecep Allah Bagdad‟in fethini nesip eder mi Ģeyhim? 

            -Bagdad‟i isallah alacaksın yalaniz eskerlerinden Genç Osman Ģehit olacak, 

der.  

            - Ordu Ģeyhin heyir dualarinnan Zey'den ayrılır. Savasın en kızgın zamanında 

Genç Osman‟ın atinin ayağı kayar. ġeyh te o vakit Zey‟den cemaatin ögünde 

imamlık eder. Secde ederken yangislig eder. Yani cemaat onun yangaslig yaptığını 

beller. Namazdan sona sorallar. Deller ki ġeyhim, ne oldu ku yangildiniz.  

            - Genç Osman‟ın hendekten atlarken atinin ayağı kaydı, yardim ettim der. 

Bagdad'da savaĢ devam ederken Zey köyünde bi camiye ehtiyaç vardır. Camiyi 

yaptırmak uçun yirak yellerden ustalar getirilir, ustalar çalisillarken sıcaktan 

bunallirlar, deller ki: 

             - ġeyhim köyde akan çayın suyu çok sıcak sovuk bi su olsa da içsek. ġeyh 

asasini yere vurunca yerden su fıĢkırmaya baslar. Bu suya Zeyliler "Dümbüldek" 

derler. Hâlâ da kullanilmaktadillar. Gene caminin yapımında ġeyhin oğlu 

Mehemmed babasına der ki "Baba olmaya ki kıble yanlıĢ ola." "ġeyh oğlunun 

kolundan tutar, Bak, Kâbe'yi görüyor musun?" der. Mehemmed bakınca Kâbe‟yi 

karĢısında görür. Mehemmed utandığından köyü terk eder, gider.  

            - Sultan Murat seferden galip döner iken Ģeyhin vefat ettiğini öğrenir. Bu 
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günkü türbenin yapılmasını emreder. Adıyaman‟a bağlı 25 köyün gelirini de bu 

türbeye vekfettigini tapu kayıtlarında görmekteyik. Bu köyler Hesenkendi, Mezgit, 

Çokpinar, Küllükres gibi köylerdir. Hâlen bu türbenin sinir hastalarına eyi geldiği 

tecrübelerle görülmüĢtür. 

              (Yukarıda geçen olay ġeyh Abdurrahman Erzincani Hazretleri ile ilgili bir 

rivayettir ve http: //www.inderekoyu.com/tarihce sitesinden alınmıĢtır.) 

 

 



ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

DĠL ĠNCELEMESĠ 

 

 

1. SES BĠLGĠSĠ (FONETĠK) 

 

 “Fonetik; insanlar tarafından konuĢma amacıyla çıkarılan seslerin teĢekkül 

tarzlarını; hece, kelime ve cümleleri meydana getirirken birbirleri üzerinde yaptıkları 

tesirleri; vurgu, ton, aralık bakımından istidat veya maksada göre uğrayabilecekleri 

durumu; tek kelime ile telâffuz olayını inceler.” (Bilgegil, 2009: 282) 

 

 

1.1. Ünlüler 

 

1.1.1. Normal Süreli Ünlüler 

 

Ġndere (Zey) köyü ağzında (ĠKA), Türkiye Türkçesi yazı dilinde bulunan 

temel ünlüler (a, e, ı, i, o, ö, u, ü) ile birlikte bu ünlülerin kısmen değiĢmiĢ Ģekilleri 

görülür. ĠKA‟da kullanılan yazı dilindeki ünlülerin değiĢmiĢ Ģekilleriyle Doğu 

Anadolu ve Azeri ağızlarında kullanılan ünlüler arasında birtakım benzerlikler 

görülmektedir. ĠKA‟da yazı dilinde kullanılan temel ünlüler dıĢında tespit ettiğimiz 

ünlüler Ģunlardır: 

 

 á ünlüsü: ĠKA‟da sıklıkla kullanılan a-e arası bir orta damak ünlüsüdür. 

‘ásgere (ІA-9), „áza (ІA-78), „ádet (ІB-36), „áynı (ІC-28), viláyetínín (ІІB-23), „álevi 

(ІІC-40), „Ázerbaycan (ІІD-2), „ácemiler (ІІІB-3), „Áhmet (ІІІB-14)  Ġání (ІVA-43), 

„Ántep‟den (VD-14), „Áli‟nínkíní (VIA-26). 

ĠKA‟daki bazı ünlü özelliklerine Erzurum-Kars ağızlarında da 

rastlanmaktadır. Örneğin, Kars-Arpaçay ağzında kullanılan á sesi ile; Erzurum 

ağızlarında kullanılan ú sesi ĠKA‟da da yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. 
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a ünlüsünün e ünlüsüne yakın bir biçimde kullanılıĢı, Azerbaycan Türkçesinin 

önemli özelliklerindendir. kalp> ġelb, asker> esger, haber> ḫeber (Ercilasun, 1998: 

13) gibi kullanımlara aynı biçimiyle ĠKA‟da da rastlanmaktadır. 

 

 í ünlüsü: Daha çok b, d, ğ, l, r, s, y ünsüzlerinin etkisiyle ortaya çıkan, orta damağın 

i‟ye yakın bir bölgesinde boğumlanan ı-i arasında bir ünlüdür. 

götírim (IA-13), ellí (IB-31), endíğí (IC-25), ǵeldíğín (ID-15), giĢiyíḫ (ID-56), 

cebíme (IIB-13), seḫebí (IIC-41), maniplesí (IIIA-21), ǵeldím (IVB-2), pendír (VA-

11), evímízde (VIB-13). 

 

 ú ünlüsü: Daha çok b, d, ğ, ķ, l, m, n ünsüzlerinin etkisiyle ortaya çıkan, u-ı 

arasında, ı‟ya yakın bir ünlüdür. 

yetmıĢ doķúz (IA-92), Vitdo‟nún oğlúna (IB-16), ķoyúnı (IC-9), ķomútanı (IIB-8), 

oğlú (IIIA-7), ķabúl (IVA-9), ḉocúğú (VB-14), yoğúrúrdú (VB-39). 

 

ı˚ ünlüsü: ĠKA‟da çok sık rastlanan bir ünlüdür. Özellikle Ģimdiki zaman eki -yor’ 

dan önce gelerek, y sesinin yuvarlaklaĢmasını sağlar. Bu ünlü, u> ı arası bir ünlü 

olup, u veya ı ünlüsünün yarısı kadar bir enerjiye sahiptir. 

uymı˚ẙō (IA-3), ķomı˚ẙō (IE-4), alı˚ẙōḫ (IIB-15), ķaçı˚ẙō (IIIB-16), yapı˚ẙōdú 

(IVA-39), bılañmı˚ẙō (VA-9), yatı˚ẙōlar (VIA-9). 

 

ǘ ünlüsü: ü> i arası i‟ye yakın bir ünlüdür. Daha çok ç, d, ğ, m, ş, z ünsüzlerinden 

sonra gelir. 

sözǘñ (IC-27), ölḉǘcǘydíḫ (ID-31), öldürdǘğǘmǘz (IE-46), düzǘlmǘĢǘḫ (IIB-15), 

ḱöḱǘmüzün (IIIA-8), öpdǘm (VIC-19). 

 

ı̊ ünlüsü: ĠKA‟da sıklıkla rastlanan ı̊ ünlüsü, özellikle -yor ekinden önce gelerek y 

sesinin yuvarlaklaĢmasını sağlar. ü> i arası bir ünlü olup, ü veya i ünlüsünün yarısı 

kadar bir enerjiye sahiptir. 

verı̊ẙōsa (IA-13), ǵidı̊ẙōḫ (ID-16), bilmı̊ẙōm (IIB-40), dı̊ẙōlar (IIIA-11), edı̊ẙōlardı 

(IVB-30), eyilı̊ẙō (VA-8), yı̊ẙōlar (VIB-23). 
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u˚ ünlüsü: ü sesinin enerji değeri bakımından yarısı olup, özellikle –yor ekinden 

önce gelir. Kendisinden sonraki y sesini yuvarlaklaĢtırma özelliği vardır. ĠKA‟da sık 

rastlanmaz. ı sesine yakın bir ünlüdür.  

soru˚ẙō (ID- 4), bozu˚ẙō (IE-16), durmu˚ẙōdú (IIC-5), oynu˚ẙōlar (IVA-6), olu˚ẙōdú 

(VA-29), vuru˚ẙōlardı (VIC-24). 

 

ü˚ ünlüsü: ü sesinin enerji değeri bakımından yarısı olup, özellikle –yor ekinden 

önce gelir. Kendisinden sonraki y sesini yuvarlaklaĢtırma özelliği vardır. i sesine 

yakın bir ünlü olup ĠKA‟da nadiren görülür. 

bürünü˚ẙō (IA-55), götürü˚ẙō (IE-5), üyüdü˚ẙōdú (IIC-50), sölü˚ẙō (IVA-27), 

ǵörünmü˚ẙō (VA-38). 

 

 

1.1.2. ĠKA’da Kullanılan Uzun Ünlülerin Ortaya ÇıkıĢ Nedenleri 

 

ĠKA‟daki uzun ünlüler genellikle birtakım ses olayları sonucunda ortaya 

çıkmıĢlardır.  

 

Ünsüz DüĢmesi Sonucu Ortaya Çıkan Uzun Ünlüler 

 

ō Ünlüsü: -r ünsüzünün düĢerek kendisinden önce gelen ünlüyü uzatmasıyla ortaya 

çıkar, bu özellik –yor eki için geçerlidir. 

gelı̊ẙō (IA-4), vermı̊ẙō (IC-2), alı˚ẙōdıḫ (II-9), edı̊ẙō (IIIB-22), ķuru˚ẙō (IVB-34), 

bilmı̊ẙōm (VA-2), olmu˚ẙōdú (VIB-6). 

 

â Ünlüsü: -h- ünsüzünün düĢerek kendisinden önceki ünlüyü uzatmasıyla ortaya 

çıkar.  

yâv> yahu (IA-72), â sonna> aha sonra (IB-10), öldürdümâ (ID-20), herâlda> her 

hâlde (IF-85), heç yoḫâ (IIB-29). 
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Ünlü KarĢılaĢmasından Doğan Uzun Ünlüler 

 

ê Ünlüsü: n‟êdı̊ẙōñız> ne ediyorsunuz (IA-73) 

 

î Ünlüsü: nîneyim> ne eyleyeyim (IA-90) 

 

ō Ünlüsü: n‟ōlacaḫ> ne olacak (IF-43). 

 

Vurgu ve Ünlemeden Doğan Uzun Ünlüler 

 

Bu ünlüler genellikle beğenme, ĢaĢırma, abartma gibi anlamlar taĢıyan 

ünlemler ile sözleri bağlama durumundaki kelimelerde kendisini gösterir. 

 

â Ünlüsü: ossâ (VA-12), sáğbı â (IF-52). 

 

ê Ünlüsü: ê buranan (IIB-46), bêy (IID-58), dêy (VB-9). 

 

 Alınma Kelimelerdeki Uzun Ünlüler 

Arapça ve Farsçadan dilimize giren kimi kelimelerdeki uzun ünlüler ĠKA‟da 

kullanılmaya devam etmektedir. 

irĢâd (IA-2), lisân (IA-3), âyetle (IA-15), sâbıķa (VA-44) 

Bazı Arapça ve Farsça kökenli kelimelerde ise uzun ünlü özelliği 

kaybolmuĢtur. 

reḫman (IA-35), numuneyıḫ (IB-6), vilayete (ID-7), düzergaḫ (IA-64), ikram (IB-

15), idarem (ID-78) 

 

 

1.1.3. Kısa Ünlüler 

 

Boğumlama süresi normal ünlülere göre daha kısa olan ünlülerdir. ĠKA‟daki 

oluĢumları iki Ģekildedir: 
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a) i- fiilinin özellikle -ğ ile biten kelimelere eklendiğinde boğumlanma süresinin 

kısaldığı görülmektedir. 

yoğu˚du (IVA-7), çoğu˚du (IVA- 37) 

b) l, m, n, r, y gibi akıcı ünsüzlerden önce gelen ünlülerin orta hecenin vurgusuz 

olması ile birlikte kısaldığı görülmektedir. ĠKA‟da özellikle n, y akıcı ünsüzlerinde bu 

özellik göze çarpmaktadır. 

Niydı̊‟ye (IA-7), ķaḫı˚ẙō (IA-46), bantları˚nı (IA-87), ǵörmı̊ye (IB-19), parı˚ya (IB-

36), alı˚ẙō (ID-45), Urfı˚ya (IIA-13), doķı˚zan (IID-29), Ķarånam (VB-17), satmı˚ya 

(VIA-16). 

 

 

Ünlüler Tablosu 

 

Tablo 3: İKA’daki Ünlüler 

 

Düz Yuvarlak 

GeniĢ 
Yarı 

GeniĢ 
Dar GeniĢ Dar 

Art a, â   ı, î, ı˚ o, ō u, u˚ 

Yarı Art  á   å   í    ú 

Ön e, ê  ä i, ı̊ ö, ȫ ü, ǘ, ü˚ 

 

 

1.1.4. Ġkiz Ünlüler 

 

Bir kelime içinde iki ünlü arasında kalan ğ,k,y gibi hafif boğumlanan 

ünsüzlerin erimesi sonucu ortaya çıkmaktadır. 

deil (IA-13), seizene (IA-92), dêı̊rmení (VIB-17). 
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1.1.5. Ünlü Uyumları 

 

“Vokal uyumu bir kelimedeki vokallerin çeĢitli bakımlardan birbirlerine 

uyması hadisesidir. Türkçede, köklerde olsun, kök ve eklerde olsun, bir kelimenin 

bütün vokalleri çeĢitli bakımlardan birbirlerine benzerler. Öyle ki bir kelimenin ilk 

hecesindeki vokalin vasıfları nasılsa ondan sonraki hecelerin vasıfları da öyle olur. 

Yani Türkçede bir kelimede birbirlerine aykırı vokaller bulunmaz; bir kelimenin 

vokalleri arasında açık bir uygunluk göze çarpar.” (Ergin, 2003: 70) 

 “Kalınlık–incelik uyumu bir kelimedeki vokallerin kalınlık-incelik 

bakımından birbirine uygun olmasıdır. Türkçede bir kelimede vokallerin hepsi ya 

kalın, ya ince olabilir. Bir kelimede hem kalın, hem ince vokal bulunmaz. Türkçenin 

en büyük fonetik hususiyetini bu kaide teĢkil eder. Türkçeye giren ve böyle bir uyum 

taĢımayan yabancı kelimeler bile ağızlarda geniĢ ölçüde kalınlık-incelik uyumuna tabi 

tutulurlar.” (Ergin, 2003: 70-71)  

“Düzlük-yuvarlaklık uyumu bir kelimedeki vokallerin düzlük-yuvarlaklık 

bakımından birbirine uymasıdır. Bu uyum Türkçenin her devrinde her sahada kelime 

bünyesine kuvvetle hâkim olan bir uyum değildir. Bu uyum ancak bugünkü Türkiye 

Türkçesinde kuvvetli bir Ģekilde kendisini hissettirmektedir. Eski Anadolu 

Türkçesinde böyle bir uyum mevcut değildi.” (Ergin, 2003: 72)  

 

 

1.1.5.1. Kalınlık-Ġncelik Uyumu 

 

1.1.5.1.1. Kalınlık-Ġncelik Uyumunu Bozan Türkçe Kelimeler 

 

Yazı dilinde uyumu bozan bazı Türkçe kelimelerin ĠKA‟da eskicil Ģekillerini 

muhafaza ettikleri için uyuma dâhil oldukları görülmüĢtür. 

hani> hanı (IA-4), kardeĢi> kardaĢı (ID-19), elma > alma (VIC-12). 
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1.1.5.1.2. Kalınlık-Ġncelik Uyumunu Bozan Eklerin Durumu 

 

a. -yor: ĠKA‟da bu ek kendisinden önce gelen ünlünün etkisiyle r sesini düĢürmüĢ ve -

yō biçimiyle kullanılmakta, kalınlık-incelik uyumunu bozmaktadır. 

verı̊ẙō (IA-47), ḫerslenı̊yōdú (VB-36), ǵelı̊ẙōdú (VIC-30). 

 

b. -ken: Aslı “i-ken” olan bu ek, ĠKA‟da uyumu bozan eklerden birisidir. 

paĢayḱen (IIIA-2). 

 

c. ile: ĠKA‟da ile sözcüğü bazı durumlarda Türkiye Türkçesindeki gibi kullanılmakta; 

bazı durumlarda da ek yığılması sonucunda -nAn biçiminde kullanılmakta olup, 

uyumu bozmamaktadır. 

burnu ile> burnu ile+n> burnúnnan (IA-34), merkep ile> merkep ile+n> merkebinen 

(IIC-43), ḫendeḱ ile> ḫendeḱ ile+n> ḫendeḱnen (IA-48), heyet ile> heyet ile+n> 

heyetinen (IA-85). 

 

d. -leyin: Kelimelere zaman anlamı katan bu ekin, ĠKA‟da aynı anlamı veren ve 

uyuma dâhil olan -tan biçiminde kullanıldığı örnekler de görülmüĢtür. 

sabahleyin (IA-50), sabatdan (ID-17), sabattan (VIA-14). 

 

e. -ki:  ĠKA‟da -ki eki uyumu bozan eklerden biri olarak dikkat çekmektedir. 

devletinḱin (IA-2), öydenḱiní (VD-12). 

 

f. -gIl: Bu ek de uyumu bozma özelliği ile dikkat çekmektedir. Bazı kullanımlarda 

benzeĢme yoluyla uyumun gerçekleĢtiği de görülmektedir. 

Ġáníǵilden (IVA-43), Ḥessenǵilin (VA-27), anamǵil (VB-12). 

Ayrıca, bazı durumlarda ḫ sesinin etkisiyle kalınlık-incelik uyumunun 

bozulduğu da görülmektedir. 

ǵetdíḫ (ID-39), giĢiyíh (ID-56), telebedíh (IIIB-12). 
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1.1.5.1.3. Alınma Kelimelerin Durumu 

 

Türkiye Türkçesinin birçok ağzında olduğu gibi ĠKA‟da da özellikle Arapça 

ve Farsçadan dilimize giren birçok kelime benzeĢme yoluyla uyuma dâhil edilmiĢtir. 

a. Ġlerleyici BenzeĢme: Kelimelerin ilk hecesindeki kalın ya da ince ünlünün, 

kendilerinden sonra gelen aykırı ünlüleri kalın ya da ince hâle getirdiği benzeĢmedir. 

Ar. silâḥ> sileḫ (IA-11), Far. sâye> sayasında (IA-37), Ar. imtiḥân> intihem (ID-32), 

Ar. nüfûs> nüfüzüne (IE-14), Ar. istirâḥat> istirehet (IID-39), yoğu˚du (IVA-7) 

çoğu˚dú (IVA-13), Far. âteĢ> ataĢ (VD-17). 

 

b. Gerileyici BenzeĢme: Kelimelerin ilk hecesindeki kalın ya da ince ünlünün, 

kendilerinden sonra gelen kalın ya da ince ünlüye benzemesidir. 

Ar. zafer> zeferíní (IA-37), Far. ḫaste> ḫesteḱen (IB-25), Ar. ķıymet> ġeymetlise (IC-

28), Ar. talebe> telebelere (IF-11), Ar. taḫmîn> teḫmin (IF-65), Far. tâze> tezze (IIB-

40), Ar. raḥmet> reḫmetliġ (IIC-49), Ar. ḫaber> ḫeberímíz (IIIA-4), Ar. „asker> 

esġerliġde (IIIA-16), Far. berâber> barabar (IVA-6). 

Bu özellikler Erzurum-Kars ağızları ve Azerbaycan Türkçesiyle de 

benzeĢmektedir. Erzurum-Kars ağzında kullanılan ḫeber, rehmet, ġeder, ġardaş vb. 

(Ercilasun, 1998: 18) kelimelerle; Azerbaycan Türkçesinde kullanılan äskär, xänçär, 

mähärräm vb. (Ercilasun, 2007: 178) kelimeler ĠKA ile benzeĢmektedir. 

ĠKA‟da bazı kelimelerde gerçekleĢen benzeĢme özelliği hem ilerleyici hem de 

gerileyici benzeĢmeye örnek gösterilebilecek Ģekildedir. 

Ar. cenâze> cenezem (IC-14), Ar. tiryâki> tiryeḱi (IE-20), Far. süvâri> suvarı (IIB-

8)Ar. vilâyet> vileyet (IIC-14).  

Ayrıca, bazı kelimelerin, kalın sıradan ince sıraya veya ince sıradan kalın 

sıraya doğru benzeĢtiği de ĠKA‟da görülmektedir. 

Ar. maķsad> meḫset (IB-39), emmímín (IIA-7), Ar. sâ‟at> seğet (IIA-18), Ar. faķat> 

feġet (IVB-13), Ḥessen (VA-50). 
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1.1.5.2. Düzlük-Yuvarlaklık Uyumu 

 

Türkçe bir kelimenin ilk ünlüsü düz (a, e, ı, i) ise sonraki ünlüleri de düz; 

yuvarlak (o, ö, u, ü) ise sonraki ünlüleri ya düz-geniĢ (a, e) ya da dar-yuvarlak (u, ü) 

olur. 

ĠKA‟da düz-geniĢ (a, e) ünlüden sonra b,v,m,f dudak ünsüzlerinin gelmesi u 

sesinin ı Ģeklinde kullanılmasına neden olmaktadır. 

 

 

1.1.5.2.1. Düzlük-Yuvarlaklık Uyumunun Bozulması 

 

ĠKA‟da, yazı dilimizden farklı olarak Ģu kelime veya eklerde uyumun 

bozulduğu tespit edilmiĢtir. 

ġimdiki Zaman Ekinde Uyumun Bozulması: uymı˚ẙō (IA-3), yoğırı˚ẙōn (VB-3). 

Ġyelik Ekinde Uyumun Bozulması: boyıñ (IA-12), ķoltığıña (IA-63), oğlıña (IA-72), 

ḫökmine (IB-15), öynigine (VA-31), boyına (VA-40). 

GeniĢ Zaman Ekinde Uyumun Bozulması: görırsen (IA-15). 

Yapım Eklerinde Uyumun Bozulması: sorımlı (IA-24), soķı (IID-15). 

Sıfat-Fiilde Uyumun Bozulması: ķondığı (IA-20), savurdığı (IA-67), oldúḡúm (IIB-

13). 

Ġsim Yapım Eklerinde Uyumun Bozulması: ķullıḫ (IA-20), ġururlı (IA-35), toķlı 

(VA-55). 

Görülen GeçmiĢ Zaman Ekinde Uyumun Bozulması: ķondı (IA-21), ķonıĢdúm (IA-

87), ġövıredıḫ (VD-17). 

Olumsuz Ekinde Uyumun Bozulması: yunmıya (IC-14). 

Zarf-Fiil Ekinde Uyumun Bozulması: ķurıya (IE-17) 

ġahıs Eklerinde Uyumun Bozulması: oldúh (IVA-31) 

Öğrenilen GeçmiĢ Zamanda Uyumun Bozulması: dutmıĢ (VA-32) 

Belirtme Hâl Ekinde Uyumun Bozulması: ķoyúnı (IC-9). 

Ayrıca, çocıḫları (IA-11), doķı˚zan (IID-29), zubın (IIIB-21), odún (IVA-19) 

gibi kelimelerde de düzlük-yuvarlaklık uyumunun bozulduğu görülmektedir. 
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Bazı kelimeler yazı dilinden farklı olarak uyuma girmektedir: 

Ġstanbıl (IA-7), Abdıllah (IIB-34), yağmır (VIC-22), ḫammır (VB-3), ķabıl (IF-46) 

Lakaplarda isimlerin kısaltıldığı durumlarda ve yemek isimlerinde özellikle 

“o” sesi kelimenin farklı yerlerinde bulunabilir: 

Eḫmo‟nın (IA-88), Öro (IC-16), ġılloddiḱ (VB-21), Kara˚bo (VIA-26), Neco (IA-76), 

Viťdo‟nun (IB-16), Hevıno (IB-23) 

 

 

1.1.6. Ünlü DeğiĢmeleri 

 

1.1.6.1. Kalın Ünlülerin Ġncelmesi 

 

a> e DeğiĢmesi 

ĠKA‟da, özellikle dilimize yabancı dillerden girmiĢ kelimelerde görülür. Bu 

değiĢim, bazı ünsüzlerin kalın ünlüleri kendi boğumlanma noktalarına çekmesiyle 

ilgilidir. 

Ezerbeycan (IA-1), ḫetırıne (IA-44), ḫeyat (IB-12), seğet (IIA-18), „ásgere (IA-9), 

ezenı (IA-47), Ḥessen (IB-24), ķernenen (IIB-15), sileḫ (IA-11), ḫereḱete (IA-47), Ar. 

ḫayr> hayır> ḫeyir (IB-24), vileyet (IIC-14), temam (IA-13), Ķedır (IA-88), Ar. 

maķsad> meḫseť (IB-39), Ar. ķalem> ġelem (IIIA-18), birez (IA-26), Ar. faķat> feġet 

(IA-90), ḫeyvan (IC-2), Ar. ḥattâ> ḫetta (IVA-32), Reḫman (IA-36), meğeĢı (IA-91), 

Ar. ķalb> ġelbınden (IC-10), Ar. ba‟zı> beğzı (IVB-29), seḫepsız (IA-43), Peḫember 

(IB-9), ceneze (IC-14), erazí (VIB-22), tenenin (IA-44), Ar. ķavl> ķevlınen (IB-9), 

ḫerf (IE-7), ḫeber (IB-11), zeman (IE-8), Ar. ķazâ> ķezaydı (IF-41). 

 

a> i DeğiĢmesi  

ĠKA‟da çok sık rastlanan bir ses olayı değildir. 

Ar. ictimâ‟> iĢtimiya (IA-41), Far. bahâne> bahine (IF-57). 
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u> ü DeğiĢmesi 

ĠKA‟da yalnızca birkaç kelimede karĢılaĢtığımız ses olayıdır. 

Ar. ḥudûd> hǘdǘde (IA -69), Ar. nüfûs> nüfüŝ (IE-9), sus-> süs- (IIB-17). 

 

ı> i DeğiĢmesi  

İKA’da sık rastlanan bir ses olayı değildir. 

Osmancik (IA-64), Ar. ġayb> kayıp> ġeyip (VD-5), kalkıp> ķaḫip (VD-28). 

 

 

1.1.6.2. Ġnce Ünlülerin KalınlaĢması 

 

e> a DeğiĢmesi  

Yabancı kökenli kelimelerin bir kısmı ilerleyici ya da gerileyici benzeĢmeyle 

ince ünlüyü kalın ünlü hâline getirebilmektedir. ĠKA‟da sık karĢılaĢılan bir ses 

olayıdır. 

Far. ḫâne> ḫanaydı (IA-22), Ar. zafer> zeferíní (IA-37), sayasında (IA-37), ķardaĢı 

(ID-19), zatan (IF-7), sada (IF-25), heralda (IF-85), Ar. nâḥiye> nahyası (IIB-39), Ar. 

berât> baratı (IID-7), Fr. jaquette> ceket> çekat (IIIB-22), Far. berâber> barabar 

(IVA-6), Ar. zâten> satan (VA-12), Far. âteĢ> ataĢ (VB-33), tiyara (VIC-9), baḫcaya 

(VIC-12), alma (VIC-12). 

 

i> ı DeğiĢmesi 

Bazı ünsüzlerden sonra gelen i ünlüsünün, ĠKA‟da kalınlaĢarak genellikle ı 

olarak kullanıldığı görülmüĢtür.  

yanı (IA-2), hanı (IA-5), giĢiyıḫ (IA-14), seḫepsız (IA-43), gezdırdikden (IA-51), Far. 

ebrîĢüm> ibriĢim> erbıĢım (IA-59), Ģindı (IA-67), Ķedır (IA-88), yetmıĢ (IA-92), Ar. 

ķavl> ķevlınen (IB-9), camıdan (IB-25), Ġsp. cigaro> cığara (ID-69), mısafırlarına (IF-

52), lıra (IIB-13), örtmemız (VA-28), telızde (VC-17), vaḫıt (VIB-2). 
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ü> u DeğiĢmesi  

Bazı kelimelerin yanlıĢ telâffuz edilerek ince ünlülerinin kalınlaĢtırıldığı ya 

da bazı kelimelerdeki ince ünlülerin kalınlık-incelik uyumuna dâhil edilmek için 

ĠKA‟da kalınlaĢtırıldığı görülmüĢtür.   

Ar. teneffus> tenefus (ID-58), Ar. tecribe> tecrübe> tecırube (IF-67), Far. süvâri> 

suvarı (IIB-8), dunnalar (VB-16). 

 

 

1.1.6.3. GeniĢ Ünlülerin Daralması 

 

a> ı DeğiĢmesi 

Daraltıcı özelliği bulunan y ünsüzünün etkisiyle ortaya çıkan bir değiĢimdir. 

Orta hece, bu değiĢimde vurgusuzdur. 

Babı‟ya (IA-26), yayılmıya (IF-28), Urfı‟ya(IIA-13), satmı˚ya (VIA-16) 

 

e> i DeğiĢmesi 

Özellikle m, s, y ünsüzlerinin etkisiyle darlaĢma gerçekleĢmiĢtir. 

Niydi‟ye (IA-7), girmiyeni (IA-10), hisaba (IA-38), deyin (IA-65), kimsiye (IB-39), 

besliyemı̊ẙō (IF-50), yimez (IF-63), örtmiye (VA-28), tiyara (VIC-9). 

 

o> u DeğiĢmesi 

ĠKA‟da yalnızca birkaç kelimede karĢılaĢtığımız ses olayıdır. 

ķumut (ID-52), Ar. sufre> sofra> surfayı (IID-12). 

 

e> u DeğiĢmesi 

ĠKA‟da sık rastlanan bir ses olayı değildir. 

 Ar. cemâ‟at> cumeğetí (IB-37). 

 

e> ü DeğiĢmesi 

ü ünlüsünün etkisiyle ortaya çıkan bir ses olayı olup ĠKA‟da sık rastlanmaz. 

düpüdüz (VA-27). 
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ö> ü DeğiĢmesi  

ü ünlüsünün etkisiyle ortaya çıkan bu ses olayı ĠKA‟da yalnızca tek bir 

kelimede görülmüĢtür. 

üyüdü˚ẙōdú (IIC-50). 

 

 

1.1.6.4. Dar Ünlülerin GeniĢlemesi 

 

i> e DeğiĢmesi 

Kapalı e sesini ilk hecede bulunduran kelimelerde yaygın olan değiĢimdir. 

eyi (IA6), ǵet (IA-13), zeyrat (IA-18), erbıĢım (IA-59), deyin (IA-65), seḫepsız (IA-

43), heç (IA-79), endirı̊ẙō (IB-25), Ar. „inâd> „eynadıdı (IC-3), Far. Ģehr> Ģehir> Ģeher 

(IC-4), tetik> tetegini (ID-29), Ar. ni‟met> neğmet (ID-68), becerekli (IE-39), hade 

(IF-29), ǵeydím (IIB-22), Far. zencîr> zincir> zencírí (IIB-41), eniĢe (VA-9), ǵene 

(VA-45), eḫdıyacımız (VIB-24). 

Bu geniĢleme olayına, Erzurum-Kars ağızları ve Azerbaycan Türkçesinde de 

rastlanmaktadır. şeher, heç, höküm, zencir, eşit-, nemet gibi kullanımların ĠKA‟da da 

aynı Ģekliyle kullanıldığı görülmektedir. 

 

u> o DeğiĢmesi  

ĠKA‟da yaygın görülen bir ses olayı değildir. 

Ar. Ģu‟be> Ģobede (IIC-22). 

 

ü> ö DeğiĢmesi 

Ġlk heceleri dudak ya da artdamak ünsüzleriyle baĢlayan kelimelerin dar 

ünlüleri ĠKA‟da genellikle geniĢtir. 

 böyükler (IB-10), ḫökmine (IB-15), gözel (ID-8), Ar. ḥukûmet> hükümet> ḫökümet 

(IIA-10), Ar. ḥurmet> hörmetine (IID-26), bösböyüḱdǘ (VB-36), bu gün> böyün 

(VIA-14). 
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ı> e DeğiĢmesi 

ĠKA‟da yalnızca birkaç kelimede görülen bu ses olayında da artdamak 

ünsüzlerinin ilk hecede bulunmasının etkisi vardır. 

Ar. ķıymet> ġeymetlise (IC-28), Ar. ḥırs> hırslan-> ḫerslenı̊ẙōdú (VB-36). 

 

 

1.1.6.5. Düz Ünlülerin YuvarlaklaĢması 

 

i> ü DeğiĢmesi 

ĠKA‟da çok sık rastlanan bir değiĢim değildir. Dudak ve diĢ-dudak 

ünsüzlerinin kendilerinden sonraki düz ünlüyü yuvarlaklaĢtırma özelliği ile ortaya 

çıkan bir ses olayıdır. 

üḉun (ID-68), Far. cuft, cift> çift> çüt (ID-72). 

 

ı-i> u DeğiĢmesi  

“Bu değiĢim bir iki kelimede görülen bir değiĢme olup umumiyetle Eski 

Anadolu Türkçesinden sonra ortaya çıkmıĢtır: uçun> içün> için gibi.” (Ergin, 2003: 

81). ĠKA‟da da zaten yalnızca birkaç kelimede rastlanmaktadır. 

üḉun (ID-68), puñarın (IID-15), zubın (IIIB-20). 

 

 

1.1.6.6. Yuvarlak Ünlülerin DüzleĢmesi 

 

u> ı DeğiĢmesi   

b, f, m, p, v dudak ve diĢ-dudak ünsüzleri bulunmasına rağmen düz ünlülerden 

sonra düz ünlülerin gelmesi Ģeklindeki kuralın ĠKA‟da da geçerli olduğunu gösteren 

ses olayıdır. 

„Ebdırehmen (IA-1), uymı˚ẙō (IA-3), Ġstanbıl (IA-7), bilı̊ẙō musınız (IA-8), çocıhları 

(IA-11), boyın (IA-12), ordıya (IA-17), ķullıḫ (IA-20), sorımlı (IA-24), yımıĢaḫ (IA-

35), mevzı (IA-38), Ar. muḫtâr> mıḫdardı (IA-70), Mıstafa (IA-29), Abdıllah (IIB-

34), ķomıĢ (IIB-34), yağmır (IIC-5), soķı (IID-15), bılambaç (IVA-39), Far. ḫarbûz> 
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karpuz> ķarpız (IVB-32), bılañmı˚ẙō (VA-9), boyına (VA-40), Ar. ḫamîr> hamur> 

ḫammır (VB-3), dapılamıĢ (VIA-24). 

Bu değiĢime, Erzurum-Kars ağızları ile Azerbaycan Türkçesinde de sık 

rastlanmaktadır. mıḫdar, yağmır, çamır, ḫamır, bele, yarpız, ḫalbır, ķarpız, çocıḫ 

(Gemalmaz, 1995: 107) gibi kullanımlar aynı Ģekliyle ĠKA‟da kullanılmaktadır. 

 

ö> e DeğiĢmesi  

“bu ile> böyle”, “Ģu ile> Ģöyle”, “o ile> öyle” kelimelerinin ĠKA‟da 

düzleĢmesi ile ortaya çıkan bir ses olayıdır. 

ele (IF-14), bele (IIC-4), Ģele (IID-27). 

 

ü> ı DeğiĢmesi  

ĠKA‟da yalnızca birkaç kelimede görülen bir ses olayıdır. 

 görırsen (IA-15), sözíñí (IA-28). 

 

ü> i DeğiĢmesi  

“Eski Anadolu Türkçesinden sonra ortaya çıkmakla beraber değiĢen misaller 

bugün bile bazı ağızlarda eski Ģekillerini muhafaza etmektedir.” (Ergin, 2003: 81) 

mibareḱ (IA-4), dördinćü (IA-6), götírim (IA-13), ǵüni (IA-85), ḫökmine (IB-15), 

öldǘrileceḫ (IC-16), Ar. hücre> ücra> icra (ID-10), tüp> tip (IIC-12). 

 

 

1.1.7. Ünlü DüĢmesi 

 

ĠKA‟da ünlü düĢmeleri daha çok d, ğ, n, r, ş, y ünsüzlerinden birinin arasında 

olmaktadır. Bu düĢmelerde orta hece ünlülerin genellikle vurgusuz oldukları tespit 

edilmiĢtir. Ayrıca yer belirten kimi kelimelerin son sesteki ünlüleri, bulunma ya da 

çıkma bildiren durum eklerinden biriyle karĢılaĢınca düĢme eğilimi göstermektedir. 

Kimi ünlü düĢmelerinin de hızlı konuĢma, telâfuz ve hatalı hece kuruluĢları nedeniyle 

gerçekleĢtiği görülmektedir. 

ķapağnı-kapağını (IA-41). 
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ķapısıñ-kapısını (IA-60): Son seste ünlü düĢmesi 

n‟edı̊ẙōñız –ne ediyorsunuz (IA-73) 

iḱüĢ-iki-üç (IA-77): Son seste ünlü düĢmesi 

burda-burada (IB-5) 

la-ula (IB-18): Ön seste ünlü düĢmesi 

hazrım-hazırım (ID-10), sırı˚ya-sıraya (ID-32), ceryan(IF-32), n‟olacaḫ-ne olacak (IF-

43), Adı˚yaman-Adıyaman (IIB-23), nahyası-nahiyesi (IIB-39), sanyede-saniyede 

(IIB-56), babayitler-babayiğitler (IIC-10), vurrum-vururum (IID-24), boyna-boyuna 

(VB-7), Ķarånam-Kara Anam (VB-17), Ķaråba-Kara Abo (VIA-26). 

 

 

1.1.8. Ünlü Türemesi 

 

İKA’da birtakım ünlü türemeleri, dilimize yabancı dillerden giren kimi 

kelimelerde genel bir eğilim olarak görülmektedir. 

 

Ön Türeme: ĠKA‟da yaygın bir türeme değildir. Türkçe kelimelerin baĢında l, m, r 

ünsüzlerinin bulunmaması nedeniyle gerçekleĢen bir türemedir. ĠKA‟da 

karĢılaĢtığımız tek örnekte önce göçüĢme sonra türeme olayı gerçekleĢmiĢtir. 

Far. rîçâl> reçel> leçer> ileçer (IB-18). 

 

Ġç Türeme: Dilimize yabancı dillerden giren kimi kelimeleri Türkçe söyleniĢe uygun 

bir hâle getirmek için ĠKA‟da birtakım ünlü türemeleri görülmektedir. 

ķontırol (IA-42), yalanız (IB-5): Bu kullanım, eski kullanımın devamı niteliğindedir. 

kilometıre (ID-7), tecırube (IF-67), santıralcı (IIB-20), hepısí (IIB-37), tiren (IIC-14), 

ġıram (IID-11), doķı˚zan (IID-29), filime (IID-34), cumuhurbaĢķanımız (IIIA-3), 

ġeyip (VD-5), eletiriknen (VIB-24). 
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1.2. Ünsüzler 

 

1.2.1. Yazı Dilinde Bulunmayan Ünsüzler 

 

ĠKA‟da, yazı dilimizde bulunan yirmi bir ünsüz dıĢında, boğumlanma yerleri 

farklı ve Türkiye Türkçesinin çeĢitli ağızlarında hâlâ kullanılan aĢağıdaki ünsüzler de 

vardır: 

ñ Ünsüzü: ĠKA‟da kelime ortasında ve sonunda bulunmaktadır. Daha çok ilgi ve 

ikinci Ģahıs eklerinde görülür. 

biñ (IA-4), göñüllü (IA-17), ķapısıñ (IA-60), buñarda (IA-83), baña (ID-43), yalañız 

(IE-38), ilerí görüĢǘñǘz (IF-14), puñarın (IID-15), soña (IIIB-21), bılañmı˚ẙō (VA-

9), donuyor> donı˚ẙō (VB-36), on biñe (VIA-18). 

 

ḥ Ünsüzü: Hırıltıl ḫ ile normal h arası bir sestir. 

Ḥesen (IB-24), Ḥecı (ID-19), Meḥemed (IF-35), Ar. iḥtiyâc> eḥdıyacımız (VIB-24). 

 

ḫ Ünsüzü: Hırıltılı, sızıcı ve sedasız bir art damak ünsüzüdür. 

duraḫ (IA-17), ķırḫ (IA-19), Far. ḫâne> ḫanaydı (IA-22), ḫendeḱnen (IA-48), Ar. 

ḫayr> ḫeyir (IB-31), Ar. muḫtâr> mıḫtardı (IIC-38), oḫutmı˚ẙōḫ (IVA-9), aḫdaracaḫ 

(VB-3), aḫ torpaḫ (VC-21), ḫeyírlí-neḫfılı (VIA-30), Ar. vaķt> vakit> vaḫıt (VIB-2). 

 

ķ Ünsüzü: k, g arası sedasız bir art damak ünsüzüdür, özellikle kalın ünlülerden önce 

kendisini belli eder. 

ķırḫ (IA-19), ķapağı˚nı (IA-41), ķoltúhda (IA-62), ķaynaḫ (IIC -37). 

 

ḱ Ünsüzü: k, ç arası bir ünsüzdür ve daha çok ince ünlülerden önce veya sonra 

kendisini gösterir. 

dedi ḱi (IA-12), ḫendeḱnen (IA-48), Türḱiye (ID-15), terḱ (ID-34), iḱi (IF-25), 

ḱüḉücüḱ (VA-12), evelḱi (VA -24), eyliḱli (VD-23), ḱim (VD-27), eḱmeḱ (VIB -10). 

 

ť Ünsüzü: t-d arası bir sestir. 

düĢťi (IA-23), zať (IA-41), ťene (IC-9), ḫesťeliġ (VA-32). 
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ġ Ünsüzü: k-g arası bir ünsüz olup Azerbaycan Türkçesi ve Erzurum-Kars 

ağızlarında da sık kullanılmaktadır. Kalın ünlülerle kullanımı yaygındır. Erzurum-

Kars ağızlarındaki ġelb, ġeyb, doġġuz, deġġe, feġet, ġeder, ġor gibi kelimelerle; 

Azeri Türkçesindeki  ġoyun, ġab, ġadın, ġala, ġardaş gibi kelimeler ĠKA‟da aynı 

Ģekilde kullanılmaktadır. 

yemeġ (IA-25), ġururlı (IA-35), Ar. faķat> feġet (IA-90), ġızların (IB-35), Ar. ķalb> 

ġelbınden (IC-10), ġeymetlise (IC-28), Ar. ķadar> ġeder (ID-29), bölüġ (ID-60), 

ġızamıh (IE-5), Ġeyseri (IE-15), ġelem (IIIA-18), Ġání (IVA-44), ayaḫġabı (VA-24), 

Ar. ġayb> kayıp> ġeyip (VD-5), ġövıredıḫ (VD-17), ġe (VIB-15), mibareġ (VIC-19). 

 

ǵ Ünsüzü: g-c arası bir sestir, bu kullanım Azerbaycan Türkçesinde ve Erzurum-

Kars ağızlarında da rastlanmaktadır, daha çok ince ünlülerden önce kullanımı 

yaygındır. 

ǵeldí (IA-24), ǵöre (IB-36), ǵidı̊ẙōlar (IF-44), ǵeydím (IIB -22), ǵetírdíler (IVA-11), 

ǵünner (IVB-36), ǵibin (VC-7), ǵün (VC-24), ǵece (VIC-7). 

 

ć Ünsüzü: Normalden daha önde söylenen, hafif, sızıcı bir ünsüzdür, vurgulu 

söylenir. 

Genć (IA-16), yataćaḫ (VB-39), ḉoćuğú (VC-3). 

 

ḉ Ünsüzü: Normalden daha önde söylenen, hafif, sızıcı bir ünsüzdür, vurgulu 

söylenir. 

üḉ (IA-77), üḉun (IE-26), ḉocuḫlar (IVA-50), ḱüḉücüḱ (VA-12), geḉímíz (VA-54), 

ḉıḫartı˚ẙōdúm (VB-26), heḉ (VD-27), ḉoḫdanḱi (VIB-16). 

 

ẙ Ünsüzü: Özellikle Ģimdiki zaman ekinden ve dar ünlülerden önce gelen “yarım y” 

değerindeki bir sestir. 

istı̊ẙōm (IA-9), yiẙen (IA-30), sorı˚ẙō (ID-47), kovuyor> ķoğu˚ẙō (IF-53), 

beklemı̊ẙōm (IID-22), yağı˚ẙōdú (VA-20). 

 

ŝ Ünsüzü: s-z arası bir ses olup, ĠKA‟da fazla yaygın değildir. 

nüfüŝ (IE-9). 
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Ünsüzler Tablosu 

 

Tablo 4: İKA’daki Ünsüzler 

 

Süreksiz Sürekli 

Ö
tü

m
lü

 

Ö
tü

m
sü

z 

Y
a
rı

 

Ö
tü

m
lü

 

Ö
tü

m
lü

 

Ö
tü

m
sü

z 

N
a
za

l 

Y
a
n

a
k

lı
 

T
it

re
k

 

Y
a
rı

 Ü
n

lü
 

Dudak b p       
 

      

DiĢ-dudak       v f         

DiĢ d t ť, ŝ  z s ñ       

DiĢ-damak c, ć ç, ḉ   j Ģ         

Ön damak g k ḱ, ǵ   h     r y, ẙ 

Art damak   ķ    ġ   ḥ   l     

Gırtlak          ḫ         

 

 

1.2.2. Ünsüz ĠliĢkileri 

 

1.2.2.1. Ünsüz BenzeĢmesi (Asimilasyon) 

  

Kelime içinde boğumlama niteliği aynı ya da yakın olan ünsüzlerden birinin 

diğer ünsüzü kendisine benzetmesidir. Türkçede çok sık görülen ses olaylarından 

biridir. BenzeĢme, yan yana gelen ünsüzler arasında olabileceği gibi uzakta olan 

ünsüzler arasında da mümkündür. Zira, Türkçenin ses kurallarının çoğu, benzeĢmeyle 

yakından ilgilidir. 

ĠKA‟da ünsüz benzeĢmesi çeĢitli biçimlerde görülmektedir: 
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1.2.2.1.1. Ġlerleyici BenzeĢme 

 

Boğumlanma noktası aynı ya da yakın olan iki ünsüzden öncekinin sonraki 

ünsüzü kendisine benzettiği ses olayıdır. ġu örneklerde tam benzeĢme vardır: 

-nr-> -nn-: sonra> sonna (IA-4). “Bu değiĢime Malatya ağzında (soñna) 

şeklinde rastlanmaktadır.” (Caferoğlu, 1958: 5) 

-nl-> -nn-: günlük>  günnük (IA-7), dinle> dinne (IA-11), anlıyon>  

annıyoñ (IA-12), burnunla> burnúnnan (IA-34). “Bu değiĢime Karamanlı ağzında 

(añna- gibi) rastlanmaktadır.” (Caferoğlu, 1958: 5) 

-nd-> -nn-: ondan> onnan (IA-36). “Bu değiĢime Siverek ağzında (onnan 

gibi), Manisa ağzında (sennen gibi) rastlanmaktadır.” (Caferoğlu, 1958: 5) 

-ny-> -nn-: dünyalar> dunnalar (VB-16). “Bu değiĢime Denizli ağzında 

(düñna gibi) rastlanmaktadır.” (Caferoğlu, 1958: 5)   

 

 

1.2.2.1.2. Gerileyici BenzeĢme 

 

Boğumlanma noktası aynı ya da yakın olan iki ünsüzden sonrakinin önceki 

ünsüzü kendisine benzettiği ses olayıdır. 

-rl-> -ll-: giderler> gideller (IA-8), derler> deller (IE-22), tarlalar> tallalar 

(IF-42), saklarlardı> saḫlallardı (IVA-4). “Bu değiĢime Giresun ağzında (talla gibi) 

rastlanmaktadır.” (Caferoğlu, 1958: 9) 

-zs-> -ss-: doldurmazsanız> doldúrmassanız (IB-38), gitmezsek> ǵetmeŝseḫ 

(VB-29). “Bu değiĢime Uzunköprü ağzında (tussuz gibi) , EskiĢehir ağzında (olmassa 

gibi) rastlanmaktadır.” (Caferoğlu, 1958: 10) 

-ls-> -ss-: olsa> ossa (VD-24). “Bu değiĢime MuĢ ağzında (ossun gibi), 

Konya ağzında (assın gibi) rastlanmaktadır.” (Caferoğlu, 1958: 8) 

-ht-> -tt-: sabah+dan> sabattan (VIA-14). 

“Kelime içinde bir sesin uzakta bulunan baĢka bir sesi boğumlanma niteliği 

bakımından kendisine benzetmesi” (Korkmaz, 2007: 220) Ģeklinde açıklanan uzak 

benzeĢme olayına da ĠKA‟da rastlanmaktadır.  

küçüğünü >  ḉüççügünǘ (IC-7), imkan+ı> inḱanı (VD-22). 
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Ayrıca, boğumlanma noktaları birbirine yakın iki ünsüzden birinin diğerinin 

yerini alması ile ortaya çıkan benzeĢmeye de ĠKA‟da rastlanmaktadır. 

Ģindi (IA-6), Fr. biscuit> bisküvi> pisküvit (IA-11), biĢire (IB-20), dabança (ID-20), 

Ar. ḫarc> harçlık> ḫarĢlıḫ (IIB-14), ķaĢdı (IIIC-16), emzírtmemıĢgen (VB-12), 

tikmíĢdıḫ (VB-19), ujlarında (VC-15), Far. bâġçe> bahçe> baḫcaya (VIC-12). 

 

 

1.2.2.2. AykırılaĢma (Disimilasyon) 

 

  “Bir kelimede yan yana veya birbirine yakın duran ve boğumlanma nitelikleri 

bakımından birbirinin tıpkısı veya benzeri olan iki ünsüzden birinin, kendi 

boğumlanma noktasını ötekinden ayırarak baĢka bir ünsüze dönüĢmesi olayı.” 

(Korkmaz, 2007: 42) 

 Far. güzer-gâh> düzergahıñda (IA-64). 

 

 

1.2.3. Ünsüz DeğiĢmeleri 

 

1.2.3.1. ÖtümlüleĢme 

 

Sedasız ünsüzlerin (f, s, t, k, ç, s, h, p) kendi karĢılıkları olan sedalı ünsüzlere 

dönüĢmesidir. ĠKA‟da çok sık rastlanan bir ses olayıdır. 

ÖtümlüleĢme temayülü, Erzurum-Kars ağızlarıyla ĠKA arasında büyük 

benzerlikler göstermektedir. Birçok sözcüğün kullanım Ģekli ortaktır. ġab, ġısmet, ġız, 

ḫumar, geçi, gişi, gendi, dabança, daş, davşan, barmaḫ, bekmes, feġet, esger, püs-

güvüt, ajlık, ujlar, deġġe, duz, ġuş (Gemalmaz, 1995: 163-167) gibi birçok kelimenin 

ĠKA, Erzurum-Kars ağızları ve Azerbaycan Türkçesiyle ortak olarak kullanıldığı 

görülmüĢtür. 

 

k> ġ DeğiĢimi 

Genellikle kelime baĢında görülen bir değiĢiklik olup, ĠKA‟da çok yaygındır. 
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ġapısına (IA-76), feġet (IA-90), ġız (IB-9), ġadınlar (IB-10), ġelbınden (IC-10), Ar. 

ķıymet> ġeymetlise (IC-28), selametliġ (ID-13), ġeder (ID-29), ġızamıḫ (IE-5), ġurban 

(IF-86), ġelem (IIB-2), geyiġ (IIB-17). 

 

k> g DeğiĢimi  

Eski Türkçede bazı kelimelerin baĢındaki k‟ler Batı Türkçesinde g‟ye 

dönüĢmüĢtür. Bu değiĢim, Oğuzcanın Eski Türkçe üzerindeki etkilerinden biridir. 

kök> gök, kel-> gel- gibi. Buna karĢılık bazı ağızlarda yazı dilindeki k‟li kullanımlar, 

g‟ye dönüĢmüĢtür. ĠKA‟da da bu durum geçerlidir. 

„ásgere (IA-9), giĢide (IA-14), isgelet (IE-9), gendíne (IE-32), geḉímíz (VA-54), 

emzírtmemıĢgen (VB-12). 

 

k> ķ DeğiĢimi  

Bu değiĢim genellikle kalın ünlüler etkisiyle gerçekleĢir. ĠKA‟da çok 

yaygındır. 

ķonıĢdúm (IA-87), ķererdí (IB-31), ķalı˚ẙō (ID-17), zaķlanaraḫ (IE-19). 

 

k> ḱ DeğiĢimi  

ç-k arası bir sestir. k damak ünsüzünün boğumlanması esnasında, dilin üst 

damağa baskı yapmasıyla ortaya çıkan bir ses olup, ĠKA‟da yaygındır. 

ḱöyü (IB-6), Türḱ (IB-6), ḱütüge (IE-4), öydenḱini (VD-12). 

 

s> c DeğiĢimi  

Dar ünlünün önündeki kelime ötümlüleĢme eğilimine uymuĢtur. ĠKA‟da 

yaygın bir ses olayı değildir.  

cığara (ID-69)  

 

h> ğ DeğiĢimi 

ĠKA‟da tek bir kelimede tespit edilen ses olayıdır. 

sahibi> sáğbı (IF-51) 
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k> y DeğiĢimi 

ĠKA‟da yaygın bir ses olayı değildir. 

sekiz on> seksen> seyzen (IIB-49) 

 

k> ḫ DeğiĢimi 

“Eski Anadolu Türkçesinden sonra Batı Türkçesinin Osmanlı sahası bu 

ḫ‟lardan ayrılarak tamamıyla ķ tarafında kalmıĢ, Azeri sahası ise daha geniĢ ölçüde ḫ 

tarafını tutmuĢtur. Öyle ki kelime içindeki ve sonundaki bütün k‟lar bugün Azeri 

sahasında tamamıyla ḫ‟ya dönmüĢ bulunmaktadır.” (Ergin, 2003: 89) 

olduḫdan (IA-4), baḫı˚ẙō (IA-10), ķullıḫ (IA-20), atlamaḫ (IA-51), bacanaḫmıĢ (IB-

24), meḫset (IB-39), çocıḫ (ID-20), ḫapanır (IF-55), doḫtor (IIA-14), oḫutmı˚yōḫ 

(IVA-9). 

 

ç> c DeğiĢimi 

ĠKA‟da ç ünsüzünün genellikle dar-düz ünlülerin önünde sedalılaĢarak c 

ünsüzüne dönüĢtüğü tespit edilmiĢtir. 

genć (IA-6), küccüḱ (IA-65), Celiḱan‟da (IF-44), Far. çingâne> çingene> cinganı (IIB-

38), cizme (IIB-40), Ar. ḫarâc> ḫarrac (IIC-24), eḱmeḱcileri (IIC-49), Far. bâġçe> 

baḫcaya (VIC-12). 

 

t> d DeğiĢimi  

t-d değiĢikliği Türkçenin devre farklarını gösteren; yani Eski Türkçeden Batı 

Türkçesine geçiĢi belirten bir ses olayıdır. “Eski Türkçe döneminde bazı t‟ler Eski 

Anadolu Türkçesinde d olmuĢken; d‟lerin t olması Batı Türkçesinde Eski Anadolu 

Türkçesinden sonra vuku bulmuĢ, böylece Eski Anadolu‟nun birçok d‟leri tekrar t‟ye 

dönmüĢtür. Batı Türkçesinde Osmanlı ve Azeri sahaları arasında da t-d bakımından 

fark vardır. Mesela Osmanlı sahasındaki dök-, düş-, dik- kelimeleri Azeri sahasında 

tök-, tüş-, tik- olduğu hâlde; Osmanlı sahasındaki taş, tuz kelimeleri Azeri sahasında 

daĢ, duz Ģeklindedir.” (Ergin, 2003: 91) Bu değiĢim, Oğuzcanın Eski Türkçe 

üzerindeki etkilerinden birisidir. Fakat, ĠKA‟da hâlâ Eski Anadolu Türkçesindeki 

kullanıma sıklıkla rastlanmaktadır. 
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ǵetdiķden (IA-46), mıḫdardı (IA-70), daĢ (IB-13), mikdar (IB-22), dabança (ID-20), 

cesadında (IE-10), davĢan (IE-41), avrad (IF-79), dutdú (IIB-18), Dilḱi (IIB-20), 

dartarsa (IIC-8), daḫdıḫ (IIIA-21), daḫardı (IVB-29), doḫútmıĢ (IVB-32), dezzem 

(VD-4), dapılamıĢ (VIA-24), eḥdıyacımız (VIB-24). 

 

p> b DeğiĢimi 

Boğumlanma noktaları yakın olan bu ünsüzler Eski Anadolu Türkçesinde 

bazı kelimelerin p‟ye dönüĢmesiyle sedasızlaĢmıĢtır. Fakat ĠKA‟da b‟li eski ve aslolan 

kullanımı yaygındır. 

Ar. tesbît> tespit> tesbit (IA-15), piĢire> biĢire (IB-20), asbabda (IC-14), barmaḫ (IIB-

10), Far. behâ> paha+lı+lık> bahalılıḫ (IIB-14), Yun. boreas> poyraz> boyraz (IIB-

39), Far. bâzâr> pazar> bazar (IVB-28), pekmez> bekmezíní (VC-16). 

 

s> z DeğiĢimi  

Seyrek karĢılaĢılan bir ötümlüleĢme olayı olup, sedasız Ģekillerinin kullanımı 

daha yaygındır. 

nüfüzüne (IE-14), seyzen (IIB-49), doķı˚zan (IID-29), zoķağın (VD-28). 

 

k> ğ DeğiĢimi 

ĠKA‟da ulama olayının olduğu sadece birkaç kelimede bu ötümlüleĢme olayı 

görülmektedir.  

 ķonuğ͜ olı˚ẙō  (IA-7), gelmeğ͜ istı̊ẙōm (IA-9), ağırlığ͜ ola (IF-37). 

 

 

1.2.3.2. ÖtümsüzleĢme 

 

“Ses tellerinin ciğerlerden gelen havayı titreĢtirmemesi ve ton vermemesi; 

ünsüzlerin boğumlanma sırasında titreĢimlerini kaybederek tonsuzluk niteliği 

kazanmasıdır.” (Korkmaz, 2007: 215) 
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t Sesinin Korunması 

ĠKA‟da Eski Türkçenin devamı ve Azerbaycan Türkçesinin etkisine bağlı 

olarak görülen bir ses olayıdır.  

tökülmüĢ (IA-54), Palantöken (ID-48), tikmíĢdıḫ (VB-19), toḫdora (VD-10). 

 

b> p DeğiĢimi 

ĠKA‟da sık rastlanan bir ses olayı değildir. 

Fr. biscuit> bisküvi> pisküvit (IA-11), pacadan (IF-78). 

 

c> ç DeğiĢimi 

ĠKA‟da yalnızca birkaç kelimede görülen bir ses olayıdır. 

dabança (ID-20), Fr. jaquette> ceket> çekat (IIIB-22), neçe (VIC-20) 

 

z> ḫ DeğiĢimi 

ĠKA‟da seyrek karĢılaĢılan bir ses olayıdır. 

numuneyıḫ (IB-6), birligindeníḫ (ID-27). 

 

 

1.2.3.3. SüreklileĢme 

 

Süreksiz ünsüzlerin (b, c, d, g, p, ç, t, k) sürekli ünsüzlere (f, ğ, j, l, m, n, r, s, 

Ģ, v, y, z) dönüĢmesidir. 

 

 

1.2.3.3.1. SızıcılaĢma 

 

b, d, g, k, m, p, t patlayıcı ünsüzlerinden birinin çeĢitli nedenlerle f, j, ğ, h, s, ş, 

v, y, z sızıcı ünsüzlerinden birine dönüĢmesidir. 

 

k> ḫ DeğiĢimi 

Kelime ve hece sonlarında k ünsüzü mutlaka sızıcılaĢır. 
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olduḫdan (IA-4), duraḫ (IA-17), yımıĢaḫ (IA-35), aḫdarıldı (IA-76), everdıḫ (IC-4), 

çıḫarı˚ẙōlar (IC-22), baḫıcıları (ID-5), arḫadaĢım (ID-33), sıḫım (IF-22), taḫsi (VIA-

29), Ar. vaķt> vakit> vaḫıt (VIB-2). 

 

k> ğ DeğiĢimi 

Eski Anadolu Türkçesi ve Azeri sahasında sık rastlanan bu değiĢimin ĠKA‟da 

da varlığını sürdürdüğü tespit edilmiĢtir. 

ķağın (IA-47), geçmemeğ (IA-48), varlığ (IA-86), yumağ (ID-43), yoğ (IIB-9). 

 

ç> Ģ DeğiĢimi 

Kelime ve hece sonlarındaki ç ünsüzü genel olarak sızıcılaĢıp Ģ ünsüzüne 

dönüĢür. Fakat kelime sonundaki bu Ģekilde oluĢmuĢ Ģ ünsüzleri ünlüyle baĢlayan bir 

eke veya bir kelimeye bağlandıklarında patlayıcılıklarını yeniden kazanırlar. 

üĢler (IA-16), Ar. ictimâ‟> iĢtimiya (IA-41), kılıç> ķılıĢ (IA-51), geĢdí (IA-53), Far. 

hįç> heĢ (IA-91), geçmiĢ (IB-26), kaç> kaĢ (ID-7), ölçme> ölĢme (ID-26), 

genĢlerimize (IF-10), Ar. ḫarc+lık> harçlık> ḫarĢlıḫ (IIB-14), pirinĢ (IID-11), güĢlǘ 

(IVA-57), Ar. „ilâc> ilâç> ilaĢ (VA-11), Far. Ģorbâ> çorba> Ģorba (VB-24), geĢdíḫden 

(VIB-3). 

 

g> ḫ DeğiĢimi  

ĠKA‟da tek bir kelimede tespit ettiğimiz bir sızıcılaĢma olayıdır. 

Far. peygâm-ber> peḫember (IB-9). 

 

g> ğ DeğiĢimi  

Yazı dilinde yumuĢatılarak söylenen ğ sesi ĠKA‟da da daha vurgulu bir 

biçimde söylenir. Bu kullanım daha ziyade kelimelerin ikinci hecesinin ilk harfinin g 

olması ve bu g‟nin bastırılarak söylenip ğ Ģeklini alması biçiminde ortaya çıkar. 

uyğun (IB-14), tuğay (ID-3) duyğulandırdın (ID-12), bayğın (IF-82), Ķarğalı‟nın (IIC-

8), buğlur (VB-26). 
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c> j DeğiĢimi 

Boğumlanma noktaları birbirine yakın bu iki ses ĠKA‟da birbirinin yerine 

kullanılabilmektedir. 

Dijle‟yi (ID-45), açlar> ajlar (IVA-50), ujlarında (VC-15), mejbur (VIC-27). 

 

 

1.2.3.3.2. AkıcılaĢma 

 

l, m, n, r, y ünsüzleri akıcı ünsüzlerdir. b, g, k gibi patlayıcı ya da h gırtlak 

ünsüzünün akıcı ünsüzlerden birine dönüĢmesidir. AkıcılaĢma, akıcı ünsüzler arasında 

da olabilmektedir. 

 

r> l DeğiĢimi  

Ġki akıcı ünsüz arasında olan ve ĠKA‟da en sık rastlanan akıcılaĢma olayıdır. 

 deller (IE-22), türbesi> tülbesi (IID-51), saḫlallardı (IVA-4), edellerdí (IVB-27), 

sırtımda> sıltımda (VB-33), ǵüleĢeḫ (VIC-26). 

 

m> n DeğiĢimi  

Boğumlanma noktası birbirine yakın iki ünsüzün birbirinin yerine kullanıldığı 

akıcılaĢma örneğidir. 

 Ģindi (IA-6), Ar. imkân> inḱanı (VD-22). 

 

k> y DeğiĢimi  

ĠKA‟da tek bir kelimede rastladığımız akıcılaĢma olayıdır. 

sekiz on> seksen> seyzen (IIB-49). 

 

 

1.2.3.4. SüreksizleĢme 

 

Sürekli ünsüzlerin süreksiz ünsüzlere dönüĢmesidir. ĠKA‟da sık rastlanmaz. 

j> c DeğiĢimi  

barac-marac (IF-33). 
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h> t DeğiĢimi  

sabatdan (IID-17). 

 

z> k DeğiĢimi 

derik (IA-19), n‟edeceyik (IF-51). 

 

y> n DeğiĢimi 

Far. penîr> peynir> pendir (VA-11). 

 

s> c DeğiĢimi  

Ġsp. cigaro> sigara> cığara (ID-69). 

 

 

1.2.3.5. Diğer Ünsüz DeğiĢmeleri 

 

n-> l-  

Ar. nevbet> nöbet> löbet (VIA-12). 

 

-n-> -y-  

göynǘ (IA-35), diyniyereḫ (IA-89), ön> öñ> ög> öyümüze (IE-45), babayın (IIB-26), 

soyna (IIIA-24), ķaḥveyin (IVA-18), öynigine (VA-31). 

 

-n> -ñ  

Yazı dilinde ñ‟li kullanım bulunmasa da Türkiye Türkçesinin birçok ağzında 

olduğu gibi ĠKA‟da da ñ‟li kullanım yaygındır. 

biñ (IA-4), boyıñ (IA-12), yañılma (IA-83), anañ (IC-2), eñ (ID-10), soña (IIIB-21), 

buñaldım (VA-7), bılañmı˚ẙō (VA-9). 

 

-ğ-> -y-  

Niydeli (IA-6), diyerleri (IA-49), gireceyim (IA-93), üsteymen (ID-41), öyleden (IIA-

11), üyüdüp (IIB-16), soyúḫ (VA-8), düyünü (VC-6), yiyit (VIC-4). 
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-l-> -n-  

annıyoñ (IA-12), elnen (IF-68), çiriḫnen (IIB-33). 

 

-v-> -y- 

döymiye (ID-61). 

 

-n-> -d- 

Ar. menâre> minâre> mınnâre> mındara (IIC-34). 

 

-h> -f  

Ar. mekrûh> mekruf (IID-44). 

 

y-> l- 

loķúĢa (VA-10). 

 

g-> -y- 

bu gece> böyice (VA-15). 

 

 -ğ - <-ع-

ĠKA‟da ع (ayın) sesinin bulunduğu Arapça kökenli kelimelerde iç seste 

türeme gerçekleĢir. Bu ses, Türkiye Türkçesinde kullanılan ğ‟den daha vurguludur. 

Ar. ma‟nâ> meğnesi (IA-21), Ar. cum‟a> cumeğe (IA-85), Ar. me‟mûr> meğmuru 

(IE-9), Ar. cemâ‟ât> cumeğet (IC-7), Ar. ni‟met> neğmet (ID-68), Ar. ba‟zı> beğzı 

(IVB-29), Ar. sâ‟at> seğet (VIC-8), Ar. ta‟lîm> teğlímí (VIC-9). 

 

-ء > -y-  

ĠKA‟da iki ünlünün yan yana olduğu alınma kelimelerin içinde ortaya çıkan 

türemedir. 

Ar. dâim> dayim (IA-35), Ar. dâire> dayre (IB-12), Far. pâre> para ile> paraylan> 

paraydan (IIC-8), Ar. „âile> aile ile> aylennen (IVB-17). 
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1.2.4. Ünsüz ĠkizleĢmesi 

 

1.2.4.1. Ġkiz Ünsüz 

 

Ġç seste iki ünlü arasında bulunan ve vurguyu üzerinde bulunduran ikinci hece 

baĢındaki ünsüzlerin açık ve zayıf boğumlanmalı ilk hece ünlülerinin etkisi altında, 

kendi ses enerjilerini aĢacak bir yoğunlukla boğumlanmaları sonucunda söz konusu 

ünsüzün tekrarlanmasıdır. 

 

-ç-/-çç- 

küçük>  küççük (IC-12), Mıçıġ> Mıççıġ‟i (VC-29). 

 

-s-/-ss-  

Höso> Hösso (IC-2), tosun> tossın (VB-16), Hasan> Ḥessen (VC-4), pisik> pissikden 

(VD-2). 

 

-m-/-mm-  

Remo> Remmo (IC-3), hamur> ḫammır (VB-3), Far. panbuk> pamuk> pammıḫ 

(VC-27), Demir> Demmır (VIA-11). 

 

-k-/-kk-  

dokuz> doķķúz (ID-21). 

 

-Ģ-/-ĢĢ-  

eĢek> eĢĢeḱ (IF-19), aĢağı> aĢĢağı (IIIA-8), kaĢık> ķaĢĢıḫ (IVA-40). 

 

-z-/-zz- 

Far. nâzenîn> nezzan (IF-30), kaza> ķezzanın (IF-44), hazır> hazzır (IF-53), taze> 

tezze (IIB-40), güzel> ǵözzel (VIC-11). 
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-r-/-rr-  

Ar. ḫarac> ḫarrac (IIC-24), Ķuro> Ķurro‟nun (VD-26). 

 

-f-/-ff- 

ufak> uffaḫ (VA-5). 

 

-b-/-bb-  

Ar. sabâḥ> sabbah (VB-2). 

 

-d-/-dd-  

yedi> yeddi (VB-30). 

 

 

1.2.4.2. Ġkiz Ünsüzlerin TekleĢmesi 

 

Bir kelimenin içindeki ikiz ünsüzden birinin düĢmesi olayıdır. Türkçe 

kelimelerde ikiz ünsüz olmadığından ĠKA, Ģeddeli Arapça alınma kelimelerin ikiz 

ünsüzünden bir sesi düĢürür. 

-vv-/-v-: 

Ar. ķuvvet> ġuvetlí (ID-36) 

Ar. evvel>  evel (IA-69)    

 

-tt-/-t-  

Ar. müfettiĢ> müfetiĢ (ID-39). 

 

-yy-/-y- 

 teyyare> tiyara (VIC-9). 

 

-ff-/-f- 

Ar. teneffüs> tenefus (ID-58) 
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1.2.5. Ünsüz DüĢmesi 

 

“Kelime içinde (bir ünsüzden önce), kelime sonunda veya kaynaĢma olayı ile 

iç seste r, n, l, f gibi akıcı ve sızıcı ünsğzler ile y, g, ğ, k, h gibi ünlüleĢme ve 

sızıcılaĢarak erime özelliği taĢıyan ünsüzlerin kaybolması olayı.” (Korkmaz, 2007: 

231) ĠKA‟da ünsüz düĢmesi olayına sık rastlanmaktadır.  

 

 

1.2.5.1. Ön Seste Ünsüz DüĢmesi 

 

y> Ø  

üksek (IA-26), Usup (IE-29), üz (IIA-8), üzü (IID-25). 

 

1.2.5.2. Orta Seste Ünsüz DüĢmesi 

 

y> Ø 

Ar. Ģeyh> Ģeḫ (IA-1) 

söyle> söle (IA-28) 

nerde ise> nerdeyse> nerdese (IA-92) 

haydi> hadı (IC-6) 

öylesin> elesin(ID-12) 

böyle> bele (ID-14) 

l> Ø 

onlar> onar (IA-64) 

bunlarda> buñarda (IA-83) 

kalkar> ķaḫar (IB-8) 

geniĢliyor> geniĢı̊yō (IB-13) 

doğrultdum> doğrutdúm (IE-42) 

devamlı> devamı (IVB-34) 

 

ğ> Ø 

değil mi> deil mi (IA-36) 

öğretmeni> öretmení (ID-37) 

değirmeni> dermení (IF-68) 

g> Ø 

  Far. Peygâm-ber> Peḫember (IB-9) 

hanginiz> hanınız (IIA-11) 

f> Ø 

çift çift> çüt çüt (ID-32) 

 

 

k> Ø 

sekiz on> seksen> seizene (IA-92) 
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b> Ø 

Ar.tenbih> tenbihle-> temehlı̊ẙōdú (IIB-

16) 

 

h> Ø 

herhâlde> heralda(IF-85)                                                        

Far. hemĢehrî> hemĢerím (IIB-7) 

Far. pehlevân> pelivan (IIB-49) 

r> Ø 

Erzincan> Ezircan (ID-48) 

harçlık> haĢlıḫ (IE-23) 

edı̊yōm (IIC-29) 

 

 

 

1.2.5.3. Son Seste Ünsüz DüĢmesi 

 

r> Ø  

uymuyor> uymı˚ẙō (IA-3) 

bir> bi (IA-3)    

n> Ø                     

ulan> ula (IC-3)   

uçun> uçu (IVA-33)                  

lan> la (VB-26) 

 

k> Ø  

ancak> anca (IB-18)  

artık> artı (IID-50) 

 

y> Ø                   

buğday> buğda (IF-69) 

 t> Ø  

Fr. directe> direkt> direk (IIB-56) 

Far. âbdest> „ábdes (IID-6) 

 

 

 

1.2.6. Ünsüz Türemesi   

 

“Kelime ön, iç ve son seslerinde, kelimenin aslında olmayan bir ünsüzün 

türemesi olayı.” (Korkmaz, 2007: 231) 
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1.2.6.1. Son Seste Türeme 

 

n Ünsüzü  

ĠKA‟da yaygın bir türeme biçimi olmayıp yalnızca n sesinde görülmektedir. 

devletinḱin (IA-2), gibin (IA-66), yayan (IIC-46). 

 

m Ünsüzü 

  Bu kelimedeki m ünsüzü ekleĢme sonucunda ortaya çıkan kalıplaĢmadır. 

illa+me> illam (VA-45). 

 

 

1.2.7. Ünsüzlerde Yer DeğiĢtirme (Metatez) 

 

Bir söz birliği içindeki seslerin yer değiĢtirmesidir. Bu değiĢimin temel 

nedeni söyleyiĢ kolaylığıdır. 

 

-br-> -rb- 

Far. ebrîĢüm> ibriĢim> erbıĢım (IA-59) 

 

-bl-> -lb-  

çıplak> çıblak> çılbaḫ (IE-17) 

 

-fr-> -rf-  

Ar. sufre> sofra> surfa (IIC-12) 

-pr-> -rp-  

köprü> körpǘnüz (IIC-36), toprak> torpaḫ (VC-21). 

 

-gr-> -rg-  

eğri> ergi (IID-53), doğru> dorğu (IID-56), ağrısından> arğısından (IIIB-4) 
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-vr-> -rv-  

Ar. „avret> avrat> arvada (VIA-13) 

 

-lg-> -gl-  

bulgur> buğlurun (VIB-10) 

 

-nl-> -yn- : Bu yere değiĢtirme (metatez) olayında aynı zamanda ünsüz değiĢmesi de 

söz konusudur. 

gönlü> göynǘ (IA-35), dinleyerek> diyniyereḫ (IA-89)  

 

  ĠKA‟da kullanılan kelimeler arasında uzak yer değiĢtirme örneklerine de 

rastlanmaktadır. 

Ar. imtihan> intiḥemıne (ID-25), 

Erzurum-Kars ağızlarında kullanılan yarpaḫ, irbişim, ergi, melmeket, esgi vb. 

(Gemalmaz, 1995: 206-207) kelimelerle Azerbaycan Türkçesinde kullanılan arvad, 

körpü, çılpaġ vb. (Ercilasun, 2007: 182) kelimeler ĠKA ile benzeĢmektedir. 

Metatez, ünlüler arasında da olabilmektedir. diye sözcüğü ĠKA‟da deyin 

Ģeklinde de kullanılmaktadır. 

deyin (IA-79). 

 

 

1.2.8. Hece KaynaĢması 

 

“Bir kelimede yan yana bulunan iki veya daha çok hecedeki seslerin yahut da 

yan yana bulunan iki kelimeden birincinin son sesi ile ikincinin önsesinin birleĢip 

kaynaĢması ve dolayısıyla hece sayısının azalması olayı.” (Korkmaz, 2007: 116) 

ĠKA‟da hece kaynaĢması, g, ğ, k, y sert damak ünsüzleri, nazal n, v (diş-dudak 

ünsüzü), r (diş-diş eti titretici) ile ḫ (gırtlak ünsüzü) ünsüzlerinin etkisi ile olur. 

Boğumlanma noktaları ayrı iki ünlünün bir ünlüde toplanması olayıdır. 

anlıyorsun> annıyoñ (IA-12), aĢağıda> aĢaḫda (IA-18), ne ediyorsunuz> n‟êdı̊ẙōñız 

(IA-73), ne eyleyim ki> nîneyim ḱi (IA-90), koyayım ki> ķoyam ḱi (IB-19), yiyelim> 
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yeḫ (IE-44), yiyene> yene (IE-45), ne olacak> n‟olacaḫ (IF-43), Ar. mu‟âyene> 

mağne (IIA-13), Türkiye> Türḱe (IIB-37), eyleyene> eylene (IIC-8), diyeyim> deyim 

(IVA-7), yiyeceğim> yêcim (VB-34), bileyim> bilim (VC-6) 

 

 

1.2.9. Hece Yutumu 

 

Bir kelime içerisinde yan yana bulunan ve boğumlanma noktaları aynı ya da 

çok yakın olan iki hecenin “en az çaba yasası” uyarınca söyleniĢte tek heceye 

indirilmesidir. ĠKA‟da sık rastlanan bir ses olayı değildir. 

Ar. ta‟ahhüd> taahhütlü> tahütlü (IIB-19), Ar. ḥaķiķaten> ḫaķķen (IID-25) 

 

 

1.3. Ünlü-Ünsüz ĠliĢkileri 

 

1.3.1. Ünlü-Ünsüz Uyumu 

 

Boğumlanma noktaları bakımından ön ve arka damak ünsüzleri k, g, ğ, ince 

l‟den sonra ince ünlülerin (e, i, ö, ü);  ķ, ğ, ḫ, kalın l ünsüzlerinden sonra kalın 

ünlülerin (a, ı, o, u) gelmesidir. 

iĢmeginden (IA-24), Ar. ni‟met> neğmet (ID-68), ķorḫúsúndan (IIIB-26), ġızamıḫ (IE-

5), ķalacaḫ (IIC-8), ķuĢķana (VD-31). 

 

 

1.3.2. Ünlü-Ünsüz Uyumunun Bozulması  

  

ĠKA‟da ünlü-ünsüz uyumunun kuvvetli olduğu tespit edilmiĢtir. Aykırılıklar 

çok azdır. 

Ar. ķavl> ķevlınen (IB-9), ķererdí (IB-31), Fr. jacquette> ceket> çekat (IIIC-21), Ar. 

ḥâlâ> ḫela (VA-50), ġövıredıh (VD-17). 
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2. YAPI BĠLGĠSĠ (MORFOLOJĠ) 

 

 “Bir dildeki kök ve ekleri, bunların birleĢme yollarını, eklerin anlam ve 

görevlerini, dilin türetme ve çekim özelliklerini ve Ģekille ilgili öteki konuları 

inceleyen gramer dalı.” (Korkmaz, 2007: 203) 

 

 

2.1. Ġsimler 

 

 “Adlar, evrendeki canlı cansız bütün varlıkları, insan tasavvurundaki somut 

ve soyut bütün kavramları, tek tek ya da tür olarak karĢılayan sözlerdir.” (Korkmaz, 

2009: 195) 

ĠKA‟da kullanılan yapım eklerinin bazıları yazı dilinden farklı olarak 

birtakım ses değiĢimlerine uğramıĢtır. ĠKA‟ya özgü kelimelerin bir kısmı Ģunlardır. 

 

 

2.1.1. Ġsim Yapım Ekleri 

 

2.1.1.1. Ġsimden Ġsim Yapma Ekleri 

 

 “Addan ad türeten ekler, ad kök ve gövdelerine getirilen eklerdir.” (Korkmaz, 

2009: 33) 

 

 

+lIk Eki  

“Bu ekle yapılan yer isimleri yapıldıkları ismin gösterdiği nesnenin 

bulunduğu yeri ifade ederler. Bu ekle yapılan âlet isimleri yapıldıkları isimle ilgili bir 

âlet, bir eĢya bildirirler. Bu ekin asıl fonksiyonu sıfatlardan isim yapmak olduğu 

hâlde sıfat olarak kullanulmayan isimlerden sıfat yaptığı da görülür.” (Ergin, 2003: 

155). 

 ĠKA‟da birtakım ses değiĢimlerine uğrayarak da kullanılabilmektedir. 

ĠKA‟da k ünsüzünün sedalılaĢarak g, ğ ve ġ biçiminde kullanıldığını da görmekteyiz.  
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günnük (IA-7), ķullıḫ (IA-20), ḱimliginiñ (IA-81), samanlıḫda (IB-19), selametliġ 

(ID-13), varlığ (ID-25), haĢlıḫ (IE-23), ağırlığ (IF-37), bahalılıḫ (IIB-14), ipliġ (IIB-

33), reḫmetliġ (IIC-49), sivillikde (IID-35), imamlıḫ (IID-51), yolsuzluḫ (IVA-31), 

çobanlıḫda (VIB-22).  

 

+CI Eki  

“Türkçenin eskiden beri kullanılan ve iĢlekliğini kaybetmemiĢ bulunan 

isimden isim yapma eklerinden biridir. BaĢlıca fonksiyonu meslek ve uğraĢma ile 

ilgili isimler yapmaktır.” (Ergin, 2003: 157) Yazı diliyle benzer bir biçimde ĠKA‟da 

da kullanılmaktadır. Yazı dilinden tek farkı bazen sonu sert ünsüzlerle biten 

kelimelerde ünsüz benzeĢmesine uğramayıp c biçimiyle kullanılmasıdır. 

önćülüḱ (IB-11), topçúnún (ID-27), ölḉǘcǘydíḫ (ID-31), sözcǘ (IF-7), eḱmeḱcileri 

(IIB-16), telsízcíydím (IIIA-15). 

 

+Cık Eki  

 “Bu ek Batı Türkçesinin baĢından beri görülen ve son zamanlarda çok iĢlek 

hâle gelen bir ektir.” (Ergin, 2003: 163) 

Osmancik (IA-65), ḱüḉücüḱ (VA-12). 

 

+lI Eki 

 “Sıfat yapan ek” olarak bilinen bu ekin ĠKA‟da kalınlık-incelik ve düzlük-

yuvarlaklık uyumuna uymadığı kullanımlarına da rastlanmaktadır. 

táḫsillísiñ (IA-6), göñüllü (IA-9), sorımlı (IA-24), burunlı (IA-35), ġururlı (IA-35), 

ġuvetlí (ID-36), becerekli (IE-39), doğúmlúyúm (IIA-8), sözlü (IIA-11), pamúḫlú 

(IIB-25), güĢlü (IVA-57), toķlı (VA-55), eyliḱlí (VD-25), Ar. ma‟âĢ> megeĢlı (VIB-

20). 

 

+gil Eki 

 “Bu ekin –gil Ģekli bugün bilhassa ağızlarda çok iĢlek durumdadır. Her türlü 

Ģahıs, akrabalık, unvan isminden aile ve ev ismi yapmak için geniĢ ölçüde kullanılır.” 

(Ergin, 2003: 178) 
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oğlıǵil (IB-16), Elıġustoǵilin (IB-25), Ġenıǵil (IC-8), anamǵil (VB-12), 

ķayınbabamǵilde (VIB-18).  

 

+IncI Eki 

“Sayı adlarından sıra sayı sıfatları türeten çok iĢlek bir ektir.” (Korkmaz, 

2009: 61) ĠKA‟da yazı diliyle aynı Ģekilde kullanılmaktadır. Bazı kullanımlarda 

düzlük-yuvarlaklık uyumunun gözetilmediği tespit edilmiĢtir. 

dördünci (IA-12), iḱinci (IA-17). 

 

+sIz Eki 

“+sIz / +sUz eki, addan yokluk, eksiklik bildiren olumsuz anlamda sıfatlar 

türeten çok iĢlek bir ektir.” (Korkmaz, 2009: 64) Sıfat yapan –lI ekinin olumsuzudur.  

seḫepsız (IA-43), antensíz (IVA-27). 

 

+ lAyIn / +nan Ekleri 

  Kalınlık-incelik uyumunu bozan + lAyIn eki zaman zarfı türeten bir ek olarak 

kullanılmaktadır. ĠKA‟da ayrıca +nan ekinin bu ek ile birlikte kullanıldığı 

görülmektedir. +nan ekinin kalınlık-incelik uyumuna uyduğu ve değiĢime uğrayarak 

+dan biçiminde kullanıldığı da görülmektedir. 

sabahleyin (IA-50), sabattan (VIA-14). 

 

+ki Eki  

“Bu ek isimlerden temsil ve vasıf isimleri, yani, zamir ve sıfat olarak 

kullanılan isimler yapar. BaĢlıca fonksiyonu, içinde bulunma, bağlılık ve aitlik ifade 

etmektir.” (Ergin, 2003: 161) Hep ince hâliyle kullanıldığından kalınlık-incelik 

uyumuna uymaz. Çekim ekinden sonra gelen istisnaî eklerden birisidir. 

devletinḱin (IA-2), Diyarbaķır‟ınkíní (ID-45), öteḱine (ID-51), hindiḱilerín (VA-35). 

 

 

 

 

 



 

 

58 

2.1.1.2. Fiilden Ġsim Yapma Ekleri 

 

 “ Addan ad türeten eklerde olduğu gibi, fiilden ad türeten ekler de ya fiil kök 

ve gövdelerine yahut da ad kök ve gövdelerinden oluĢturulmuĢ fiil gövdelerine 

getirilen eklerdir.” (Korkmaz, 2009: 67) 

 

-mA Eki  

“Bu ek de –maķ, -mek gibi iĢleklik sahası bütün fiil kök ve gövdelerini içine 

alan bir ektir. –maķ, -mek‟in hareket isimleri yapmasına karĢılık –ma, -me‟nin 

fonksiyonu iĢ isimleri yapmaktır diyebiliriz.” (Ergin, 2003: 186) ĠKA‟da da yazı 

diliyle aynı Ģekilde kullanılmaktadır. 

azalma (IA-32), doğurmasından (ID-76), istemede (IVA-4), burma (IVA-42), 

yaḫmasını (VA-17), biĢirme (VC-14). 

 

-GI Eki  

“Eklendiği fiilin son ses durumuna göre, ön sesi tonlu ve tonsuz biçimler 

alabilen ek, genellikle tek heceli fiil kökleriyle çeĢitli çatı ekleri almıĢ fiil 

gövdelerinden adlar türeten çok iĢlek bir ektir. Araç-gereç adları, somut ve soyut 

adlar türetir.” (Korkmaz, 2009: 80-81) Bu ekin, ĠKA‟da ğ‟li kullanımlarına da 

rastlanmaktadır. 

duyğulandırdın (ID-12), uyḫudan (IF-82), bilǵim (IIIA-2). 

 

-mAk Eki  

“Ġstisnasız bütün fiil kök ve gövdelerine getirilen bu ek eskiden beri 

Türkçenin fiilden isim yapma eklerinin baĢında gelir. Fonksiyonu fiillerin hareket 

isimlerini yapmaktır.” (Ergin, 2003: 185) ĠKA‟da k ünsüzünün gırtlak ünsüzü ḫ‟ye 

dönüĢtüğü ya da g, ğ ye dönüĢerek sedalılaĢtığı kullanımlara da rastlanılmaktadır. 

yemegini (IA-22), geçmemeğ (IA-48). 
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-gIn Eki  

“Bu ek de Türkçede eskiden beri kullanılan ve bugün birçok misali bulunan 

iĢlek bir ektir. Fonksiyonunda bir büyültme, bir aĢırılık mânâsı vardır.” (Ergin, 2009: 

189) ĠKA‟da g sesinin ğ Ģeklinde kullanıldığı örneklere de rastlanılmaktadır. 

uyğun (IB-14), bayğın (IF-82). 

 

-IĢ Eki  

“Bu ek de –mak, -mek ve –ma, -me tipinde fiil isimleri yapan eklerden 

biridir. Asıl fonksiyonları varlık, mefhum, eĢya gibi nesne isimleri yapmak değil, 

hareket ve iĢ isimleri yapmaktır.” (Ergin, 2003: 187) ĠKA‟da yazı diliyle kullanımı 

aynıdır. 

ķılıĢ (IA-51), duyuĢumuz (IID-4), duruĢda (IID-27), deyiĢi (IVA-47). 

 

-I Eki  

“Daha çok tek heceli geçiĢli ve geçiĢsiz fiillere gelen –I / -U eki çok iĢlek ve 

verimli bir ektir. Eski Türkçede fiilden isim türeten –(I)g / -(U)g eki Güney-Batı 

Türk lehçelerine uzanan geliĢme sürecinde eriyip kaybolunca fiilin son ses ünsüzü ile 

eki kaynaĢtıran –(I) / -(U) bağlantı ünlüleri –g ekinin yerini almıĢ, böylece fiilden ad 

türeten bir ek niteliği kazanmıĢtır.” (Korkmaz, 2009: 82) ĠKA‟da bu ekin bazı 

kullanımlarda düzlük-yuvarlaklık uyumuna uymadığı görülmektedir. 

ölçı (IA-30), doğu (IID-8), ķorḫúsúndan (IIIB-26). 

 

-m Eki  

“BaĢlıca fonksiyonu fiille ilgili bir hâl, durum, iĢ ifade etmek olup o iĢle ilgili, 

o iĢten doğan varlık, eĢya, âlet, yer v.s. gibi çeĢitli isimler de yapar.” (Ergin, 2003: 

188) Bu ek, ĠKA‟da yazı diliyle aynı Ģekilde kullanılmaktadır. 

yem (IA-30), sıḫım (IF-22), doğúmlúyúm(IIA-8), dağıtım (IIA-16), yarımmıĢ (VD-

14). 
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-IcI Eki  

“Bu ek Türkçede eskiden beri kullanılan çok iĢlek fiilden isim yapma 

eklerinden biridir. Bunun da fonksiyonunda bir çokluk, aĢırılık, devamlılık vardır.” 

(Ergin, 2003: 191)  

yıḫıcıdır (IA-36), yapıćıdır (IA-36), patlayıcı (IA-52), baḫıcıları (ID-5). 

 

-Ak Eki 

“Yaptığı isimler fiilin gösterdiği hareketi çokça yapanı, olanı, yapılanı; o 

hareketin yapıldığı yeri, âleti; o hareketle yapılan Ģeyi; hâsılı fiilin tesirinde kalan 

çeĢitli nesneleri karĢılar.” (Ergin, 2003: 188) ĠKA‟da bu ekin kendinden sonra ünlü 

ile baĢlayan bir kelime geldiğinde yumuĢadığı örnekler de görülmüĢtür. 

yumağ (ID-43). 

 

-k Eki  

           “Yaptığı isimler umumiyetle fiilin gösterdiği harekete uğramıĢ olan, bazen de 

o hareketten doğmuĢ bulunan veya o hareketi yapan çeĢitli nesneleri karĢılar.” 

(Ergin, 2003: 188) Yazı dilindeki kullanım biçimiyle ĠKA‟da kullanılmaktadır. 

Kendisinden sonra ünlü ile baĢlayan bir ek geldiğinde g‟li ve ḫ‟li kullanımlarına da 

rastlanılmaktadır. 

istegiñiz (IF-7), ıĢıḫları (IF-31), ḱesiḱ (IF-36), değiĢiḱ (IF-49), soyúḫ (VA-8). 

 

-mUr Eki  

Türkçenin iĢlek olmayan eklerinden birisi olan bu ekin ĠKA‟da yazı dilinden 

farklı olarak düzlük-yuvarlaklık uyumuna uyarak kullanıldığı görülmektedir. 

yağmır (IIC-5). 
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2.1.2. Ġsim Çekim Ekleri 

 

2.1.2.1. Ġsim Hâl Ekleri 

 

Ġlgi Hâli (Genitif) 

“Ġlgi durumu eklendiği ad ile baĢka bir ad arasında sahiplik, ilgi bağı kurma 

durumudur.” (Korkmaz, 2009: 268) Bir ismin baĢka bir isimle ilgisinin olduğunu 

gösteren bu ekin ĠKA‟da kimi kullanımlarında Eski Türkçedeki gibi ñ Ģeklinde 

olduğu tesbit edilmiĢtir. 

Murad‟ıñ (IA-5), bizim (IA-1), boyıñ (IA-12), giĢiníñ (IA-37), ḱimliginiñ (IA-

81),hindiḱilerín (VA-35), birenín (VIN-3). 

 

Belirtme Hâli (Akkuzatif) 

“Kelime gruplarında ve cümlelerde fiilin doğrudan doğruya tesir ettiği isimler 

akuzatif hâlinde bulunurlar. KarĢıladığı hareket doğrudan doğruya bir isme tesir eden 

fiiller geçiĢli fiillerdir.” (Ergin, 2003: 231) Bulunma eki, ĠKA‟da yazı diliyle farklı 

değildir. ı, i, u, ü Ģeklinde kullanılabilir. 

girmiyeni (IA-10), toplımı (IA-43), ǵözǘmǘ (IF-74), eḱmeḱcileri (IIB-16), yaḫmasını 

(VA-17). 

Bazı durumlarda kalınlık-incelik uyumuna uymadığı da görülür. 

ifadesíní (ID-33), ‘Áḫmed’ı (IE-4) 

ĠKA‟da çok seyrek de olsa bu ekin n Ģeklinde kullanıldığı da görülmektedir. 

Bu durumda asıl ek ı düĢmekte; onun görevini zamir n‟si üstlenmektedir. 

ķapısıñ (IA-60). 

Ayrıca, belirtme ekinden önce gelen kaynaĢtırma ünsüzünün n ünsüzü yerine 

y ünsüzü olarak kullanıldığı da görülmektedir. 

babayın (IIB-26), ķaḥveyin (IVA-18) 

 

Yönelme Hâli (Datif) 

 “Kelime gruplarında ve cümlede fiilin kendisine doğru yaklaĢtığını, 

yöneldiğini ifade etmek için isim datif hâline sokulur.” (Ergin, 2003: 233) -A eki 

ĠKA‟da yazı dilimizle aynı Ģekilde kullanılmaktadır. 
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ḫetırıne (IA-44), ķoltığıña (IA-63), intiḥemıne (ID-25), öteḱine (ID-51), ǵelíne (IVA-

6), önlüğüne> öynigine (VA-31), satmı˚ya (VIA-16). 

 

Bulunma Hâli (Lokatif) 

“Kelime gruplarında ve cümlede fiilin kendi içinde cereyan ettiğini ifade 

etmek için isim lokatif hâlinde bulunur.” (Ergin, 2003: 234) ĠKA‟da da yazı dilindeki 

kullanımıyla kullanılmaktadır. 

ḉevrede (IA-2), sözlerimde (IA-83), binasında (ID-60), sıltımda (VB-33). 

ĠKA‟da bu ekin ünsüz benzeĢmesine uymadığı kullanımı daha yaygındır. 

samanlıḫda (IB-19), ķırḫ beĢde (IIC-48), duruĢda (IID-27), aĢaḫda (IID-28), 

sivillikde (IID-35), çobanlıḫda (VIB-22). 

 

Ayrılma Hâli (Ablatif) 

“Kelime gruplarında ve cümlede fiilin gösterdiği hareketin kendisinden 

uzaklaĢtığını ifade etmek için isim ablatif hâlinde bulunur.” (Ergin, 2003: 235) 

 ĠKA‟da ayrılma eki olarak kullanılan -DAn ekinin bazen ünsüz benzeĢmesine 

uymadığı görülmektedir. 

olduḫdan (IA-4), nereden (IA-40), doğurmasından (ID-76), sabatdan (IID-17), 

ķorḫúsúndan (IIIB-26). 

 

Vasıta Eki  

“Kelime gruplarında ve cümlelerde fiilin kendisi vasıtası ile, kendisinin 

iĢtirakı ile veya kendisinin ifade ettiği zamanda yapıldığını göstermek için isim 

instrumental hâlinde bulunur.” (Ergin, 2003: 237) ĠKA‟da ile edatının –n vasıta eki 

ile gerileyici benzeĢmeye uğrayarak oluĢturduğu ve Eski Türkçe‟de de var olan -nAn 

Ģeklinin de kullanıldığı görülmektedir. 

bennen (IA-25), burnúnnan (IA-34), ḫendeḱnen (IA-48), heyetinen (IA-85), emrinen 

(IB-14), daĢnan (IC-16), onnan (ID-39), çiriḫnen (IIB-33), kıĢın (IA-54), ilḱin (IIA-

6), yayan (IIA 13), paranan (IIIB-15), ķaĢĢıḫnan (IVA-40),bunnan (VIA-15). 
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EĢitlik Eki  

“Kelime gruplarında ve cümlede fiilin nasıl ve ne Ģekilde olduğunu veya 

yapıldığını, fiilin oluĢ veya yapılıĢ tarzını ifade etmek için isim eĢitlik hâline girer.” 

(Ergin, 2003: 239) Bu ek, ĠKA‟da yazı dilimizle aynı Ģekilde kullanılmaktadır. 

seğetlerce (IVB-21). 

 

 

2.1.2.2. Ġyelik Ekleri  

 

“Ġyelik ekleri ismin karĢıladığı nesnenin bir Ģahsa veya bir nesneye âit 

olduğunu ifade eden iĢletme ekleridir.” (Ergin, 2003: 222) ĠKA‟da kullanılan iyelik 

ekleri yazı diliyle aynı Ģekilde olup, farklı olarak bazı kullanımlarda kalınlık-incelik 

ya da düzlük-yuvarlaklık uyumuna uymadığı görülmektedir. II. teklik Ģahıs iyelik 

ekinin ñ biçiminde kullanıldığı örnekler de mevcuttur. 

anañ-babañ (IA-13), yemegini (IA-22), sözíñí (IA-28), baḫıcıları (ID-5), yolún (ID-

17), intiḥemıne (ID-25), doğdúmız (IE-12), genĢlerímíze (IF-10), çetesínde (IIC-26), 

ķorḫúsúndan (IIIB-26), yidíğímí (VA-2), eḥdıyacımız (VIB-24), Far. riçâl> reçel> 

leçeríní (VIC-28). 

 

 

2.1.2.3. Çokluk Eki 

 

ĠKA‟da, yazı dilindeki gibi +IAr biçimiyle kullanılmaktadır. Çokluk ekinden 

önce n sesinin geldiği kullanımlarda ilerleyici benzeĢme olayının gerçekleĢerek +nAr 

biçimiyle kullanıldığı görülmektedir. 

dönekler (IA-19), onar (IA-64), genĢlerímíze (IF-10), eḱmeḱcileri (IIB-16), ķırḫ 

iḱilerde (IVA-36), günner (IVB-36). 

 

 

 

 

 



 

 

64 

2.1.2.4. Soru Eki 

 

“Soru eki ismin soru Ģeklini yapan iĢletme ekidir. Ġsim fiile soru Ģeklinde 

bağlanmak için daima sonunda soru eki alır.” (Ergin, 2003: 243) mI eki ĠKA‟da, yazı 

dilindeki gibi kullanılmaktadır. Bu ek, kalınlık-incelik ve düzlük-yuvarlaklık 

uyumuna uymaz. 

bilı̊ẙō musınız (IA-8), deil mi (IA-15), bilı̊ẙōn mı (IA-70). 

 

 

2.2. Fiiller 

 

2.2.1. Çekimsiz Fiiller 

 

2.2.1.1. Ġsim-Fiiller  

 

Fiillerden -mAk,-mA,-Iş ekleriyle türeyen ve cümlede fiil anlamını yitirmeden 

isim görevi yapan kelimelerdir. ĠKA‟daki kullanımı, yazı diliyle aynı Ģekildedir. 

Yalnız, köyün ağız yapısı dolayısıyla küçük ses değiĢikliklerine uğramıĢtır. 

 

-mAk 

“-mAk ekiyle kurulan fiil adları tıpkı öteki adlar gibi iyelik ve ad çekimi 

ekleri alabilirler. Edatlarla grup oluĢtururlar. Cümlede özne, nesne, tümleç ve yüklem 

olabilirler.” (Korkmaz, 2009: 215) ĠKA‟da bu ek k> ḫ ve k> ğ değiĢimine uğramıĢtır. 

Özellikle kendisinden sonra ünlü ile baĢlayan bir kelime geldiğinde k> ğ değiĢiminin 

gerçekleĢtiği görülmektedir. 

gelmeğ (IA-9), demek (IA-17), yemegini (IA-22), vermeḫ (IA-39), geçmemeğ (IA-

48), ķaldırmaḫ (IB-6), peydahla-> pedahlamaḫ (IC-19), atmamaḫ (IE-24), seyretmeḫ 

(IVA-6). 

 

-mA 

“-mA eki, fiilleri ad biçimine sokan ve çok kullanılan bir ektir. Ġyelik, çokluk 

ve ad çekimi ekleri alabilir. Cümlede özne, tümleç, yüklem görevleri yapabilir.” 
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(Korkmaz, 2009: 216) Kendisinden sonra y ünsüzünün gelmesi bu ekin ĠKA‟da 

bazen darlaĢarak kullanılmasına neden olmaktadır. 

ķonuĢma (IA-1), azalma (IA-32), deneme (IA-51), gelme (IA-66), vermeyi (IA-76), 

yañılma (IA-83), ķatma (IB-4), ölçme> ölĢme (ID-26), dög-> döv-> döymı̊ye (ID-

61), yimeye (IF-62), toplamaya (IVA -38), satmanın (IVB-28), yaḫmasını (VA-17), 

biĢirmeyi (VB-5). 

 

-IĢ 

“-IĢ adfiilleri de kılıĢ adı, özellikle kılıĢın tarzını anlatan tarz adları olarak 

yaygındırlar. Ġyelik ekleri ve her türlü isim çekim ekleri alırlar ve onlar gibi adfiil 

cümlelerinde çeĢitli kullanıĢlara elveriĢlidirler.” (Banguoğlu, 2000: 422) Bu ek, 

ĠKA‟da yazı dili ile aynı Ģekilde kullanılmaktadır. 

duyuĢumuz (IID-4), duruĢda (IID-27), görüĢüm (IID-54).  

 

 

2.2.1.2. Sıfat-Fiiller 

 

Zaman ve hareket ifadesi taĢıyarak nesneleri karĢılayan sıfat-fiiller, ĠKA‟da 

birtakım ses değiĢikliklerine uğramasına rağmen genellikle yazı diliyle aynı Ģekilde 

kullanılırlar. 

 

-dIk  

GeçmiĢ zaman ifade eden bu ek genellikle iyelik eki alarak kullanılır. ĠKA‟da 

k> ḫ değiĢimine uğrayan bu ek, ayrılma hâl eki ve sonra edatıyla birlikte çok sık 

kullanılır. k ünsüzü ekleĢme sırasında g, ğ ünsüzlerine de dönüĢerek 

yumuĢamaktadır. Ayrıca, düzlük-yuvarlaklık uyumuna uymayan kullanımlara da 

rastlanılmaktadır. 

olduḫdan (IA-4), ķondığı (IA-20), olmadıḫdan (IA-32), dedíğımız (IA-38), ǵetdikden 

(IA-46), oḫundığı zaman (IA-47), gezdırdikden (IA-51), savurdığı (IA-67), öldügü 

(IIA-3), geldigim (IIB-58), bitdikden (IIIB-2). 
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-AcAk  

“-AcAk ekiyle kurulan sıfat-fiil, bir hareketi bir fiile gelecek zamanda 

gerçekleĢecek bir vasıf hâlinde yükler ve birleĢtiği ad ile bir sıfat tamlaması 

oluĢturarak tamlamanın cümledeki görevine katılır.” (Korkmaz, 2009: 966) Gelecek 

zaman ifade eden bu ek, ĠKA‟da yazı diliyle aynı Ģekilde kullanılmaktadır. 

verećek (IA-22), öldǘrileceḫ (IC-16), ǵeleceyini (IF-66), bitećeğí (VC-15), atacağın 

(VIA-28). 

 

-An 

“Eski Türkçe –Gan ad-fiilindeki ön ses G-„sinin düĢmesi ile oluĢan –An sıfat-

fiil eki, eklendiği fiille sıfat veya ad olarak kullanılıĢında bol örnekler veren bir ek 

türüdür. GeçiĢli, geçiĢsiz her türlü fiil kök ve gövdesine gelebilir.” (Korkmaz, 2009: 

939) ĠKA‟daki kullanımı yazı diliyle aynı Ģekildedir. GeniĢ zaman ifade eden bir 

ektir. 

girmiyeni (IA-10), geḉen (IA-41), öleni (IA-80), bileñ (IA-86), olan (IB-22), 

düĢmiyen (ID-18), ǵörmı̊yenler (IF-53), eylene (IIC-8), dutana (VIA-30). 

 

-AsI  

 “Türkiye Türkçesinde –AsI‟lı sıfat-fiil, Ģekilce gelecek zamana yönelmekle 

birlikte, asıl, bir hareketi bir fiile kargıĢ ve dilek olarak yükleyen geçici sıfatlar 

oluĢturur.” (Korkmaz, 2009: 979) 

ķalasıya (IID-28). 

 

-mIĢ 

“YapılmıĢ, bitmiĢ bir oluĢ ve kılıĢı, bir fiile hareket hâlinde geçici vasıf olarak 

veren –mIĢ / -mUĢ eki, hem geçiĢli hem de geçiĢsiz fiillere gelebilir.” (Korkmaz, 

2009: 926) GeçmiĢ zaman anlamı taĢıyan bir sıfat-fiil ekidir. ĠKA‟da yazı diliyle aynı 

Ģekilde kullanılmaktadır. 

ermíĢ (IA-32). 
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2.2.1.3. Zarf-Fiiller 

 

“Eylemlerden türeyen ve tümcede eylem anlamını yitirmeden, belirteç ya da 

bağlaç görevi yapan kelimelere denir.” (Bilgin, 202: 438) Zarf-fiiller, yazı diliyle 

aynı Ģekilde ĠKA‟da kullanılmaktadır. 

 

-IncA 

“Türkçede eskiden beri kullanılan bu gerundium ekinde bir hareket hâli ifadesinden 

baĢka o hareket hâlinin ortaya çıktığı ânı göstermek gibi bir zaman ifadesi de vardır.” 

(Ergin, 2003: 341) Ünlü uyumlarına uyan bir ektir. ĠKA‟da yazı diliyle aynı Ģekilde 

kullanılmaktadır. 

gelince (IVA-16). 

 

-ken 

 “Yalnız i- fiilinin gerundium ekidir. Diğer fiillere getirilmez. i- fiilinin de i-

ken‟den baĢka gerundium Ģekli yoktur.” (Ergin, 2003: 346) ĠKA‟da yazı diliyle aynı 

Ģekilde kullanılmaktadır. 

derḱen (IA-23), ḫesteḱen (IB-25), paĢayḱen (IIIA-2), ǵelírḱen (IVA-45), 

emzírtmemıĢgen (VB-12). 

 

-ArAk 

 “Bu ek Batı Türkçesinde sonradan, Eski Anadolu Türkçesinden sonra, 

Osmanlıcada ortaya çıkmıĢ yeni bir ektir. –a, -e gerundium eki ile –raķ, -rek 

karĢılaĢtırma ve büyütme ekinin birleĢmesinden doğmuĢ olduğu düĢünülebilir.” 

(Ergin, 2003: 341) ĠKA‟da kalın ünlü hâlindeki kullanımda son seste ķ> ḫ değiĢikliği 

görülmektedir. 

olaraḫ (IA-83), diyniyereḫ (IA-89), bölereḱ (ID-48), zaķlanaraḫ (IE-19). 

 

-mAdAn   

 “Menfilik ifade eden bir gerundium ekidir. Aslında içinde menfilik eki 

bulunduğu, menfi fiil kök ve gövdesine dayandığı için bu ek yalnız müsbet fiil kök 
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ve gövdelerine getirilir.” (Ergin, 2003: 342) ĠKA‟da yazı diliyle aynı Ģekilde 

kullanılmaktadır. 

getmeden (IC-23), ulaĢmadan (IF-62), selam vermeden (IID-43), yimeden (VB-40). 

 

-Ir- MAz  

 ĠKA‟da yazı diliyle aynı Ģekilde kullanılmaktadır. 

ķalır-ķalmaz (VIA-18). 

 

-A-A 

 “Bugün bu ekle yapılmıĢ gerundiumlar tek olarak kullanılmazlar. Ancak 

tekrar Ģeklinde kullanılarak zarf vazifesini görürler.” (Ergin, 2003: 339) ĠKA‟da yazı 

diliyle aynı Ģekilde kullanılmaktadır. 

deyin (IA-65), diye (IIIB-18), ķopa ķopa (VC-29). 

 

-Ip  

 “Bu ek Türkçede eskiden beri en geniĢ ölçüde kullanılan bir gerundium 

ekidir. Bu ek aslında, Eski Türkçede –p Ģeklinde idi. Batı Türkçesine geçerken 

önündeki yardımcı vokal ekin bünyesine dâhil zannedilmiĢ, böylece ek Batı 

Türkçesinde iki sesli olmuĢtur.” (Ergin, 2003: 340) ĠKA‟da yazı diliyle aynı Ģekilde 

kullanılmaktadır. 

edip (IIC-8), çıḫıp (IIIB-18), batırıp (VC-17), yeriyip (VC-24), ǵezíp (VC-24), ķaḫip 

(VD-28). 

 

-AlI 

 “Türkçede eskiden beri kullanılan bu gerundium eki Eski Türkçede –ġalı, -

geli Ģeklinde idi. Batı Türkçesine –alı,-eli Ģeklinde geçmiĢtir. Batı Türkçesinde –den 

beri mânâsında kullanılarak bir devamlılık, bir süre ifade etmektedir.” (Ergin, 2003: 

342) ĠKA‟da yazı diliyle aynı Ģekilde kullanılmaktadır. 

doğalı (VA-4). 

 

-dığımdan  

 ĠKA‟da yazı diliyle aynı Ģekilde kullanılmaktadır. 
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utandığımdan (IIA-7). 

 

-dIkçA  

 “-dıķ, -dük partisip eklerinin eĢitlik Ģekli de bütün Batı Türkçesinde ısrar, 

tekrar ve devamlılık ifadesi taĢıyan bir hareket hâlini karĢılayarak gerundium gibi 

kullanılır.” (Ergin, 2003: 347) ĠKA‟da kalın ünlü hâlindeki kullanımda son seste ķ> ḫ 

değiĢikliği görülmektedir. 

ǵetdıḫce (VC-24), biĢirdıḫce (VB-5). 

 

 

2.2.2. Fiil Yapım Ekleri 

 

Bu eklerin kullanımı, yazı diliyle aynı Ģekildedir. 

 

 

2.2.2.1. Ġsimden Fiil Yapan Ekler 

 

+Al- Eki  

 “+A- ekiyle edilgenlik bildiren -l- çatı ekinin kaynaĢmasından oluĢan +Al- 

eki, ünsüzle sonuçlanan sıfatlardan olma bildiren fiiller türeten bir birleĢik ektir.” 

(Korkmaz, 2009: 112) 

azalma (IA-32). 

 

+lA- Eki 

 “Bu ek isimden fiil yapma eklerinin en iĢlek olanıdır. Hemen hemen her çeĢit 

ismin sonuna gelerek yapma veya olma ifade eden fiiller yapar.” (Ergin, 2003: 180)  

ķılıĢladı (IA-63), ḫetırlı˚ẙōsan (IA-69), pedahlamaḫ (IC-19), ilerle (ID-53), 

besleyemı̊ẙō (ID-74), ḫatırlayamıyom (IIA-3), temeḫlı̊ẙōdú (IIB-16), hoplúyo (IIC-

37), boğazladıḫ (VB-16), tekledíler (VIA-7), dapılamıĢ (VIA-24). 
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+lAn- Eki  

 +lA- ekiyle kurulmuĢ geçiĢli ve geçiĢsiz fiillerin bazıları -n- dönüĢlülük 

ekiyle geniĢletilerek +lAn- biçiminde kaynaĢmıĢ ve bir birleĢik ek oluĢturmuĢtur.” 

(Korkmaz, 2009: 119) 

yararlandırmadı (IA-91), duyğulandırdın (ID-12), evlendím (IVB-8), ḫerslenı̊ẙōdú 

(VB-36). 

 

+Ar- Eki  

 “Daha çok renk isimlerinden fiil yapmakta kullanılır.” (Ergin, 2003: 182) 

ağardırım (IC-4), everdím (VIA-20). 

 

+A- Eki 

 “Fazla iĢlek olmayan ve bazı misallerde görülen bir ektir. Ġsimlerden olma 

veya yapma ifade eden fiiller yapar.” (Ergin, 2003: 181) 

oynamasından (IF-66), yaĢadıḫ (IF-74). 

 

+l- Eki  

 “Bu ek iĢleklik sahası, derecesi ve vazifesi bakımından –al-, -el- ekinden 

farksızdır. Onun gibi, bazı sıfatlardan olma ifade eden fiiller yapar.” (Ergin, 2003: 

181) 

eksilmiĢ (IIB-34). 

 

+(I)k- Eki  

 “Eski Türkçeden uzanagelen ve oluĢ bildirme özelliği ile geçiĢsiz fiiller 

türeten bir ektir.” (Korkmaz, 2009: 115) 

ǵecikdírmíĢ (IVA-54). 

 

+lAĢ- Eki  

 “+lA- eki kökten ayrılarak –Ģ- dönüĢlülük veya iĢteĢlik ekiyle kaynaĢıp addan 

fiil türeten bir +lAĢ- eki oluĢturmuĢtur.” (Korkmaz, 2009: 119) 

ķarĢılaĢdılar (VIC-21). 
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2.2.2.2. Fiilden Fiil Yapan Ekler 

 

-(I)Ģ- Eki 

 “Bu ek Türkçede eskiden beri çok iĢlek olarak kullanılan fiilden fiil yapma 

eklerinden biridir. Yaptığı fiiller bir ortaklaĢma veya bir oluĢ ifade ederler.” (Ergin, 

2003: 207)  

ķarıĢtı (IA-43), savaĢdı (IA-62), araĢtırmacılar (ID-29). 

 

-Dır- Eki 

“Ġki ayrı ettirgenlik ekinin kaynaĢmasından oluĢan, ünlü ve ünsüz uyumlarına 

bağlı olarak sekiz biçime girebilen bu ek, Türkiye Türkçesinin iĢlek eklerindendir.” 

(Korkmaz, : 126) 

gezdırdikden (IA-51), yararlandırmadı (IA-91), ķaldırmaḫ (IB-6), doldúrmassanız 

(IB-38), öldǘrileceḫ (IC-16), bindirı̊ẙōlar (IC-22), endırdıler (ID-6), duyğulandırdın 

(ID-12), yapdırı˚ẙō (IID-50), çaldırmasın (IIIB-26), ǵecikdírmíĢ (IVA-54), 

yidirmı̊ẙōlar (VIB-23). 

 

-(I)l- Eki 

 “Bu ek de Türkçede eskiden beri iĢlek olarak kullanılan fiilden fiil yapma 

eklerinden biridir. Fonksiyonu pasiflik ve meçhul ifade eden fiiller yapmaktır.” 

(Ergin, 2003: 204)  

tökülmüĢ (IA-54), ķazanıldı (IA-67), aḫdarıldı (IA-76), yañılma (IA-83), öldǘrileceḫ 

(IC-16), denilı̊ẙō (ID-26), boğuldúḫ (VA-16). 

 

-t- Eki  

 “Fiillerden oldurma ve yaptırma ifade eden fiiller yapar.” (Ergin, 2003: 211) 

uzatdı (IA-56), ağardırım (IC-4), yürüdü˚ẙō (ID-54), çıḫartdı (IF-8), otúrtúyolardı 

(IIC-44), böyǘtdüḫ (VA-33), emzirtmemıĢgen (VB-12), erídírdí (VB-25). 

 

-Ar- Eki 

 “-Ar- eki, ünsüzle sonuçlanan geçiĢsiz belirli bazı fiillerden geçiĢli fiiller 

türeten bir ettirgenlik ekidir.” (Korkmaz: 126) 
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çıḫardı (IA-56), ĢaĢırma (IA-74), bitirdıḫ (IA-90), doğurmasından (ID-76), biĢirmeyi 

(VB-5). 

 

-(I)z- Eki 

 “Eski Türkçede sayılı örnekler veren ettirgenlik ekidir. Türkiye Türkçesine 

uzanan birkaç kelimede kaynaĢmıĢ ve kalıplaĢmıĢ durumdadır.” (Korkmaz, 2009: 

136)  

emzírdí (IE-2). 

 

-n- Eki  

 “Bu ek de Türkçede eskiden beri kullanılan çok iĢlek bir fiilden fiil yapma 

ekidir. Fonksiyonu kendi kendine yapma veya olma ifade eden fiiller yapmaktır.” 

(Ergin, 2003: 202) 

ḫapanır (IF-55). 

 

-AlA- Eki  

 “Fiilin gösterdiği iĢi kısa aralıklarla tekrarlama iĢlevi yüklenmiĢ bir ektir.” 

(Korkmaz, 2009: 125) 

ķovaladılar (IVA-9). 

 

 

2.2.3. Fiil Çekimleri 

 

2.2.3.1. Basit Kipler 

 

2.2.3.1.1. Haber Kipleri 

 

ġimdiki Zaman  

“ġimdiki zaman, bir eylemin ihbar sırasında vuku bulduğunu ifade eder. 

Gerçekte ise, bazı eylemler daha haber verirken bitmiĢ, bazıları da baĢlamak üzre 

bulunur; Ģüphesiz devam hâlinde olanları da vardır. Bu bakımdan, söz konusu 

zamana has ekin, o zamandan ziyade, o zamanı çevreleyen kipe delâleti daha 
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kesindir. ġimdiki zaman ekinin eski Batı Türkçesindeki Ģekli –yorır‟dır ki, bu da –

yorı‟dan gelmektedir.” (Bilgegil, 2009: 257) ĠKA‟da -yor ekindeki –r düĢer ve bu 

düĢüĢün etkisiyle -o ünlüsü uzatılarak söylenir. Ayrıca, daraltma özelliği bulunan -

yor ekinin etkisiyle -yor ekinden önce gelen ünlü ve -yor ekindeki -y- ünsüzünün 

yarım ses değeri ile söylendiği görülmüĢtür. 

uymı˚ẙō (IA-3), götirmı̊ẙōlardı (IA-10), alabilı̊ẙō (IB-23), bindirı̊ẙōlar (IC-22), 

defnedı̊ẙōlar (ID-22), denilı̊ẙō (ID-26), doyuramı˚ẙō (IF-48), ḫatırlayamıyom (IIA-

3), temehli˚ẙōdú (IIB-16), yı̊ẙōm (IIIB-4), sırğılı˚ẙōlardı (VA-26), aparı˚ẙōdúm 

(VB-13), yidirmı̊ẙōlar (VIB-23). 

ġimdiki zamanın birinci çoğul Ģahıs kullanımında –Iz yerine ĠKA‟da -ḫ 

kullanılmaktadır. 

salı˚ẙōḫ (IB-37), çekoḫ (IF-12), otúru˚ẙōh (IF-18), alı˚ẙōdıḫ (IIB-9), oḫutmı˚ẙōḫ 

(IVA-9). 

 

Görülen GeçmiĢ Zaman 

“Söz söyleyen, vukuunu gördüğü veya görmüĢ kadar kesinlikle bildiği 

geçmiĢe ait bir eylemi haber verirken bu kipe baĢvurur.” (Bilgegil, 2009: 258) 

Görülen geçmiĢ zaman eki –DI‟nin ĠKA‟da yazı dilinden farklı olarak düzlük-

yuvarlaklık uyumuna uymadığı kullanımlar da vardır. 

ķarıĢtı (IA-43), dutdı (IA-50), aḫdarıldı (IA-76), endırdıler (ID-6), duyğulandırdın 

(ID-12), yumuldú (ID-43), yaĢadıḫ (IF-74), gördǘḫ (IIIB-23), boğuldúḫ (VA-16), 

ġövıredıḫ (VD-17). 

Görülen geçmiĢ zamanın birinci çoğul kullanımında k> ḫ değiĢiminin olduğu 

görülmektedir. Teklik ve çokluk ikinci Ģahıslarda da nazal n (ñ)‟nin genellikle tercih 

edildiği görülmektedir. 

annadıñ mı (IA-20), ġövıredıḫ (VD-17). 

Ayrıca, bu ekin sedasız ünsüzlerle biten kelimelere eklenince ünsüz 

benzeĢmesine uğramadığı da ĠKA‟da çok sık rastlanılan bir durumdur. 

dutdı (IA-50), uzatdı (IA-56), savaĢdı (IA-62), çıḫartdı (IF-8), böyǘtdǘḫ (VA-33), 

ķarĢılaĢdılar (VIC-21). 
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Duyulan GeçmiĢ Zaman  

“Bu kip söz söyleyenin iĢitmek veya sonradan farkına varmak suretiyle 

bildiğini haber veren eylemlere mahsustur. Öğrenilen geçmiĢ zaman eki bugün –mıĢ, 

-miĢ, -muĢ, -müĢ Ģeklindedir.” (Bilgegil, 2009: 258) ĠKA‟da, bazı kullanımlarda 

düzlük-yuvarlaklık uyumunun göz ardı edildiği tespit edilmiĢtir. 

tökülmüĢ (IA-54), almıĢsın (ID-64), enememíĢ (IF-77), eksílmiĢ (IIB-34), rasgelmíĢ 

(IVA-54), ǵecikdírmíĢ (IVA-54), dapılamıĢ (VIA-24). 

Birinci çoğul Ģahıslarda –Iz yerine -ḫ nin kullanıldığı da görülmektedir. 

düzǘlmǘĢǘḫ (IIB-15), ķaḫmıĢıḫ (VA-13). 

 

GeniĢ Zaman  

“GeniĢ zaman kipi eylemin geniĢ bir zaman dilimi içinde yer aldığını belirtir. 

Bu özelliğiyle geniĢ zaman kipi, olumlu çekimleniĢinde „her zaman‟, olumsuz 

çekimleniĢinde „hiçbir zaman‟ anlamıyla, tüm zamanları kapsayan bir kiptir.” 

(Bilgin, 2002: 376) ĠKA‟da yazı dilinden farklı olarak birinci çoğul kullanımlarda –

Iz yerine -k veya -ḫ‟nin kullanıldığı görülmektedir. Bu değiĢim birinci çoğul Ģahsın 

olumsuz kullanımı için de geçerlidir. 

derik (IA-19), verebilirsiñ (IA-84), ağardırım (IC-4), ḫapanır (IF-55), ala da biliríḫ 

(VA-18), edemezzıḫ (VB-34). 

Bu kullanımın Erzurum-Kars ağızlarında alırıḫ, oḫuruḫ, görüruḫ vb. 

biçiminde; Azerbaycan Türkçesinde de alarıġ, gälärik vb. biçiminde olduğu tespit 

edilmiĢtir. 

Ayrıca, üçüncü çoğul Ģahıs kullanımlarında ilerleyici benzeĢme olayının 

görüldüğü örnekler de vardır. 

edellerdí (IVB-27), gideller (IB-8), alıllar (VIA-24). 

 

Gelecek Zaman  

“Bu ekler de hem Ģekil, hem zaman ifade eden eklerdir. ġekil olarak bildirme, 

zaman olarak da gelecek zaman ifade eder. Bugün kullanılan gelecek zaman eki –

acaķ, -ecek‟tir.” (Ergin, 2003: 302) ĠKA‟da, kendisinden sonra ünlü ile baĢlayan bir 

ek aldığında k ünsüzünün sedalılaĢarak ğ veya y‟ye dönüĢtüğü görülmektedir. 
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alacayım (IC-10), vereceyim (IE-15), çalacayım (IIB-50), fetedecek (IID-19), yêcim 

(VB-34), deyiĢtireceyim (VIA-29). 

Ayrıca, k> ḫ değiĢiminin olduğu örnekler de çok fazladır. 

ķalacaḫ (ID-17), ǵideceyıḫ (ID-31), uyuyacak> uyacaḫ (IF-36), yeceḫler (VA-53). 

 

 

2.2.3.1.2. Dilek Kipleri 

 

“Duyguları, istekleri anlatmak için kullanılan kiplerdir. Bu kiplerde belirgin 

bir zaman anlamı yoktur. Ancak eylem daha gerçekleĢmediği için bu kiplerde 

gelecek zaman anlamı sezilir.” (Bilgin, 2002: 378) 

 

Ġstek Kipi  

“Yalnız Ģekil ifade eden bir ektir. Tasarlanan hareketin istendiğini gösterir. 

Bu a-, e- eki Eski Türkçedeki gelecek zaman eki –ġa, -ge‟den gelmiĢtir.” (Ergin, 

2003: 310) Bu kipin kullanımı, ĠKA‟da yazı dilinden farklıdır. Birinci tekil Ģahıs 

çekiminde, fiile eklenen istek kipinin ve bu istek kipinden sonra gelen y kaynaĢtırma 

ünsüzünün düĢtüğünü ve -im Ģeklinde kullanıldığı görülmektedir. 

götírim (IA-13), verim (IA-39), vere (IA-71), diyem (IB-17), gülen (IB-17), ķoyam 

(IB-19), biĢire (IB-20), geleydi (IB-27), yuna (IC-14), ķurı˚ya (IE-17), ǵetíreler (IIA-

7), ķurím (IID-54), ǵetirem (IVA-43), ǵeyeler (VA-37), bilim (VIB-8). 

Ayrıca, bu kipin birinci çoğul Ģahıs çekimi ĠKA‟da -AlIm> -Aḫ Ģeklinde 

değiĢmiĢtir. 

geçeḫ (IA-47), diyeḫ (IB-2), aparaḫ (IB-18), gezeḫ (IE-37), vuraḫ (IF-29), bulaḫ 

(VD-13), yapaḫ (VIB-4), ǵüleĢeḫ (VIC-26). 

Birinci çoğul Ģahıs çekiminin Azerbaycan Türkçesindeki kullanımına ĠKA‟da 

da rastlanmaktadır. 

ǵideḱ (IVA-19), dinniyeḱ (IVA-19). 

Nitekim istek kipinin birinci çoğul Ģahıs çekiminin Erzurum-Kars ağızlarında 

başliyaḫ, alaḫ, oḫiyaḫ vb. Ģekillerinde; Azerbaycan Türkçesinde alaġ,gäläk, oxuyaġ 

vb. Ģekillerindedir. 
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Emir Kipi 

“Yalnız Ģekil bildiren eklerdendir. Tasarlama kipi eklerinden biri olan bu 

ekler tasarlanan hareketi emir Ģeklinde ifade eder, hareketin emirle yapılmasına iĢaret 

ederler.” (Ergin, 2003: 304) Yazı diliyle aynı Ģekilde ĠKA‟da da kullanılan bu kipin 

birinci tekil ve çoğul Ģahıs çekimleri bulunmamaktadır. 

bil (IA-6), dinne (IA-11), söle (IA-28), hazır ol (IA-40), varlığ olmasıñ (IA-86), ilerle 

(ID-53), ķaḫın (IF-52), ķo (IID-55), baḫ (IID-55), büḱün (IVA-42). 

 

ġart Kipi  

“Yalnız Ģekil ifade eden bir ektir. Hareketin Ģart Ģeklinde tasarlandığını, Ģart 

olarak düĢünüldüğünü anlatmak için fiil kök ve gövdelerine Ģart eki eklenir. Bugün 

Ģart eki –sa, -se Ģeklindedir.” (Ergin, 2003: 309) Yazı diliyle aynı Ģekilde ĠKA‟da da 

kullanılmaktadır. Birinci çoğul Ģahıs çekiminde k> ḫ değiĢimi görülmektedir. 

ġeymetlise (IC-28), olmasa (IF-9), gelmese (IIC-15), unutsaḫ (VIA-21). 

 

 

2.2.3.2. BirleĢik Kipler 

 

“Bildirme ve tasarlama kipleri ile bildirilen ve tasarlanan hareketlerin görülen 

geçmiĢ zamanda, öğrenilen geçmiĢ zamanda veya Ģart Ģeklinde ortaya çıktığını veya 

çıkacağını ifade etmek için birleĢik çekimlere baĢvurulur. BirleĢik çekim iki çekimli 

fiilin bir araya gelmesinden, birlikte kullanılmasından ibarettir.” (Ergin, 2003: 319-

320) Kipler fiillerin birleĢik çekimleri yazı diliyle aynı Ģekildedir. 

 

 

2.2.3.2.1. Hikâye 

 

“ Asıl fiil kipleri ile i- fiilinin görülen geçmiĢ zamanının veya ekleĢmiĢ 

Ģeklinin birleĢmesi ile ortaya çıkar.” (Ergin, 2003: 322) Yazı dilindekiyle ĠKA‟daki 

kullanımlar aynı Ģekildedir. 

götirmı̊ẙōlardı (IA-10), verı̊ẙōdı (IA-71), açı˚ẙōdıḫ (IA-89), ǵelmiyeydı (IB-26), 

ǵirmeyecekdím (ID-67), geĢmiĢdí (ID-8), olsadım (IF-15), üĢümüĢdün (IF-39), 
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olacaḫdı (IIC-4), dı̊ẙōdıḫ (IVA-24), ǵetírecekdín (IVA-55), sırğılı˚ẙōlardı (VA-26), 

toplıyadın (VA-50), aladın (VIB-21), eĢitmemíĢdıḫ (VIC-29). 

 

 

2.2.3.2.2. Rivâyet  

 

“Asıl fiil kiplerine i- fiilinin öğrenilen geçmiĢ zamanının getirilmesi ile 

yapılan birleĢik çekimdir.” (Ergin, 2003: 323) ĠKA‟daki kullanımı yazı dilindekiyle 

aynı Ģekildedir. 

yaĢı˚ẙōmıĢıḫ (IVB-32). 

 

 

2.2.3.2.3. ġart 

 

“Bu kip asıl fiili kiplerine i- yardımcı fiilinin Ģart Ģeklini getirmek suretiyle 

yapılır.” (Ergin, 2003: 325) ĠKA‟daki kullanımı yazı dilindekiyle aynı Ģekildedir. 

verı̊ẙōsa (IA-13), görırseñ (IA-15), çeḱersen (IA-39), ḫetırlı˚ẙōsan (IA-69), 

doldúrmassanız (IB-38), ölmüĢse (ID-12), ķalmıĢsa (ID-12), dara düĢerse (ID-15), 

ķazanmıĢsanız (IIA-12), ǵördüsem (VIA-12). 

 

 

2.2.4. BirleĢik Fiiller 

 

 “BirleĢtirme yolu ile yapılan fiillere birleĢik fiiller denir. BirleĢik fiiller, bir ad 

ile bir yardımcı fiilin veya iki ayrı fiil Ģeklinin yahut da ad soylu bir veya birden fazla 

kelime ile bir esas fiilin birleĢmesinden oluĢan ve tek bir kavrama karĢılık olan fiil 

türleridir.” (Korkmaz, 2009: 791) 
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2.2.4.1. Bir Yanı Ġsim Bir Yanı Yardımcı Fiil Olan BirleĢik Fiiller 

 

  “Bunlar bir ad veya sıfat ile et-, eyle-, yap-, kıl-, ol- ve bulun- yardımcı 

fiillerinin birleĢmesinden oluĢmuĢtur. BirleĢtikleri yardımcı fiilin görevi, bir adı fiil 

durumuna getirmektir.” (Korkmaz, 2009: 792) 

Ar. heder> ḫeder edı̊ẙō (IA-30), belli olúr (IA-40), ķontırol edı̊ẙō (IA-42), tergediler 

(IA-79), seyip ķaldı (IA-79), reḫmet elesín (ID-12), defnedı̊ẙōlar (ID-22), teĢekür 

ederim (ID-63), ferġıne vardım (IF-39), ķabıl etmı̊ ẙō (IF-46), fethetmı̊ye (IID-4), 

ḱeramete ermiĢ (IIIA-12), seyretmeḫ (IVA-6). 

 

 

2.2.4.2. Kurallı BirleĢik Fiiller 

 

“BirleĢtirilen eylemlerden birincisi ana eylem, ikincisi yardımcı eylemdir. 

BirleĢmede kendi anlamını yitiren yardımcı eylem, ana eyleme yeterlik, tezlik, 

sürerlik, yaklaĢma gibi anlamlar kazandırır.” (Bilgin, 2002: 411)  

ķazanamam mı (IA-33), „effedebilir (IA-44), verebilirsin (IA-84), alabilı̊ẙō (IB-23), 

ǵidebilirsin (ID-14), yebilı̊ẙōdúm (IF-26), enememíĢ (IF-77), ǵetíremezdí (IIIB-27), 

ǵöremedím (VA-13), ala da biliríḫ (VA-18) 

 

 

2.2.4.3. Anlamca KalıplaĢmıĢ BirleĢik Fiiller  

 

 “Bir eylemin ad soylu kelimelerle anlamca kaynaĢarak oluĢturduğu bileĢik 

eylemdir. Bu eylemlerde anlamca kaynaĢma, bileĢen öğelerden birinin ya da her 

ikisinin gerçek anlamını yitirmesiyle gerçekleĢir.” (Bilgin, 2002: 416) 

dara düĢerse (ID-15), canın sağolsun (ID-64), ġurban ederím (IF-86), rasgelmíĢ (IVA-

54). 
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2.2.5. Ek-Fiil  

 

“Ġsim soyundan bir kelimeye eklenerek onların yüklem olmasını, basit bir 

zaman veya kip ekini takip ederek onun bileĢik hâle girmesini sağlar.” (Bilgegil, 2009) 

ĠKA‟daki kullanımlar, yazı diliyle ortaktır. 

 

 

2.2.5.1. GeniĢ Zaman 

 

 “Bu kip, Eski Türkçedeki er-ür-men, er-ür-sen vb. geniĢ zaman çekimindeki er- 

yardımcı fiili ile geniĢ zaman gösteren –ür ekinin birbirleriyle kaynaĢarak eriyip 

kaybolması ve çekimde Ģahıs gösteren –men, -sen zamirlerinin de birer ek kalıntısı 

hâlinde devamı ile oluĢmuĢtur. i- fiilinin üçüncü Ģahıs çekiminde Eski Türkçedeki tur- 

yardımcı fiilinin geniĢ zaman çekiminden tur-ur> dur-ur> -DIr / -DUr değiĢimine 

uğramıĢ – DIr / -DUr ve –DIr-lAr, -DUr-lAr ekleridir.” (Korkmaz, 2009: 703) ĠKA‟da 

birinci çoğul Ģahıs çekiminde –Iz eki yerine -Iḫ kullanılmaktadır. Diğer çekimler yazı 

diliyle ortaktır. 

ait (IA-1), temam deil (IA-13), giĢiyıḫ (IA-14), yoḫ (IB-4), numuneyıḫ (IB-6), 

birligindeníḫ (ID-27), sarrafıyıḫ (IE-38), gencím (IIC-33), Ar. istirâḥât> istireḫetliyim 

(IIIB-3), çoḫdurum (VA-3), evíḫ (VIA-11). 

 

 

2.2.5.2. Öğrenilen GeçmiĢ Zaman 

 

“i- fiilinin duyulan geçmiĢ zaman kipi de i- fiiline –mIĢ / -mUĢ zaman ekinin 

ve zamir kökenli Ģahıs eklerinin getirilmesi ile oluĢturulur.” (Korkmaz, 2009: 710) 

ĠKA‟daki kullanımı yazı diliyle ortaktır. 

bacanaḫmıĢ (IB-24), çelikdenmíĢ (IID-42), yarımmıĢ (VD-14). 
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2.2.5.3. Görülen GeçmiĢ Zaman 

 

 “i- ek-fiilinin görülen geçmiĢ zaman kipi, fiile, Ģahıs ekleri ile geniĢletilmiĢ –

DI / -DU geçmiĢ zaman ekinin eklenmesi ile oluĢturulur.” (Korkmaz, 2009: 706) 

ĠKA‟da –dı ve –du Ģeklindeki kullanımı daha yaygındır.  

ḫanaydı (IA-22), mıḫdardı (IA-70), eyiydi (IA-73), ķererdí (IB-31), Ar. „inâd> 

„eynadıdı (IC-3), küççükdǘ (IE-11), yaĢında deyildím (IF-25), ḉocúḫdúm (VA-46), 

çetíndí (VIB-8). 

 

 

2.3. Sıfat 

 

“Bir varlığı vasıflayan veya belirleyen kelimeye sıfat diyoruz. Sıfatlar aslında 

ayrı varlıklar değil, varlıklara bağlı kavramlardır. Sıfat ancak yalın bir kavram olarak 

anlaĢılabilir.” (Banguoğlu, 2000: 341) Sıfatlar, kullanım Ģekli bakımından ĠKA‟da yazı 

diliyle pek farklılık göstermez. 

 

 

2.3.1. Niteleme Sıfatları 

 

“Canlı ve cansız varlıkların renk, Ģekil, biçim, tat, koku, mesafe, huy, 

alıĢkanlık, yetenek, beceri gibi türlü dıĢ ve iç özelliklerini bildiren sıfatlardır.” 

(Korkmaz, 2009: 361)  

özel lisân (IA-3), ermíĢ zata (IA-32), üksek burunlı adamları (IA-35), icra bölüge (ID-

10), çardaḫ ev (IE-21), ḫeyírlí evladım (IE-36), becerekli aile (IE-39), bayğın adamlar 

(IF-82), pamúḫlú cığara (IIB-25), tezze taḫım (IIB-40), serǵen üzüm (VC-16), yiyit 

adamdı (VIC-4). 
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2.3.2. Belirtme Sıfatları 

  

“Belirtme sıfatları, niteleme sıfatlarından farklı olarak varlıkları niteleme değil 

belirtme iĢlevi yüklenmiĢ olan sıfatlardır. Bu iĢlev ya adları iĢaret etme, gösterme; ya 

sayısını, miktarını bildirme, ya sorma yahut da belirsizlik gösterme biçiminde 

karĢılanır.” (Korkmaz, 2009: 385)  

 

 

2.3.2.1. Sayı Sıfatları 

 

“Sayı sıfatları, adları sayı gösterme yoluyla belirten sıfatlardır. Bu sıfatlar 

aslında birer sayı adı iseler de, adlar önünde artık tam bir sıfat görevi yüklenmiĢler, 

kalıcı birer sıfata dönüĢmüĢlerdir.” (Korkmaz, 2009: 387) 

 

 

2.3.2.1.1. Asıl Sayı Sıfatları 

 

 “Asıl sayı sıfatları, eklendikleri, adla birer sıfat tamlaması oluĢturan ve adın 

sayısını belirten sıfatlardır.” (Korkmaz, 2009: 388) 

yirmi-yirmi beĢ yaĢıña (IA-10), üç giĢide (IA-14), ķırḫ dönekler (IA-19), yedi yüz 

ḫanaydı (IA-22), soñ sözíñí (IA-28), iḱüĢ tene (IA-77), otúz yeddí ǵün (IIB-19), birege 

un (IVA-51), doķı˚zan üĢ ǵün (VIC-3). 

 

 

2.3.2.1.2. Sıra Sayı Sıfatları 

 

 “Sıra sayı sıfatları varlık ve nesnelerdeki derecelenme sayısını gösteren 

sıfatlardır. Asıl sayı sıfatlarına +IncI / +UncU ekinin getirilmesi ile oluĢturulur.” 

(Korkmaz, 2009: 391) ĠKA‟da yazı dilinden farklı olarak +uncu ve +üncü eklerinin 

düzleĢme temayülünde olduğu görülmüĢtür. 

dördinćǘ Murad (IA-6), iḱinci duraḫ (IA-17), üçüncü düdügde (IIB-50), beĢinci 

sınıfda (IIIB-12) 
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2.3.2.1.3. Kesir Sayı Sıfatları 

 

 “Belirttikleri adların sayısını kesirli olarak gösteren sıfatlardır. Bunların öteki 

sıfat türlerinden ayrılan yanı, tek kelimeye değil bir kelime grubuna dayanmıĢ 

olmalarıdır.”  (Korkmaz, 2009: 392) ĠKA‟daki kullanımı yazı diliyle ortaktır. 

üç bucuḫ ay (ID-2). 

 

 

2.3.2.2. ĠĢaret Sıfatları 

  

“ĠĢaret sıfatları varlıkları gösterme yoluyla belirten sıfatlardır. Belirtme, 

varlıkların bulundukları yeri mekândaki, zamandaki veya tasavvurdaki uzaklık 

derecelerine göre göstererek yapılır.” (Korkmaz, 2009: 385) 

bu ḉevrede (IA-2), o ḫususda (IA-3), arḫa ayağı (IA-53), öteḱi oğlúma (IC-4), devri 

ǵün (ID-54), aĢağı çem (IIB-31), öte geçeye (VB-18). 

 

 

2.3.2.3. Belirsizlik Sıfatları 

 

“Belirsizlik sıfatları, varlık ve nesnelerin sayı ve miktarını açık ve kesin olarak 

değil kabataslak, belirsiz olarak bildiren sıfatlardır.” (Korkmaz, 2009: 395) ĠKA‟daki 

kullanımı yazı diliyle ortaktır. 

her illet (IA-29), baĢķa yerde (IB-4), filan ǵün (IVA-52). 

 

 

2.3.2.4. Soru Sıfatları 

 

“Soru sıfatları, varlık ve nesneleri soru yoluyla belirten sıfatlardır. Sıfatın bu 

iĢlevi, adın önüne getirilen kaç, kaçar, kaçıncı, hangi, ne, nasıl, neredeki gibi soru 

sözleri ile karĢılanır.” (Korkmaz, 2009: 393) ĠKA‟daki kullanımı yazı diliyle ortaktır. 

kaĢ kilometıre (ID-7) 
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2.4. Zamir 

 

“Zamirler nesneleri temsil veya iĢaret suretiyle karĢılayan kelimelerdir. 

Nesnelerin dildeki gerçek karĢılıkları olmayan, fakat gerekince onları ifade edebilen 

kelimelerdir. Bu iĢi zamirler nesneleri temsil etmek veya göstermek suretiyle 

yaparlar.” (Ergin, 2003: 263) ĠKA‟da -bazı ses değiĢimleri dıĢında- zamirler yazı 

diliyle aynı Ģekilde kullanılmaktadır. 

 

 

2.4.1. ġahıs Zamirleri 

 

 Bunlar varlıkları Ģahıslar hâlinde ve temsil etmek suretiyle karĢılayan 

kelimelerdir. Bütün varlıklar üç Ģahıs altında toplanır, üç Ģahıs teĢkil ederler. 

Bunlardan birincisi konuĢan, ikincisi dinleyen, üçüncüsü adı geçendir.” (Ergin, 2003: 

265)  

 

I.Teklik ġahıs Zamirleri  

ĠKA‟da yönelme hâl eki aldığında genellikle nazal n (ñ) Ģeklinde kullanılır. 

baña (ID-70), baña (IIB-27)  

Ayrıca, bu zamire gelen ekler genellikle kalınlaĢmaktadır. 

bením (ID-34), bení (IF-7)  

 

II. Teklik ġahıs Zamirleri  

ĠKA‟da bu zamir yönelme hâl ekini aldığında genellikle nazal n (ñ) Ģeklinde 

kullanılmaktadır. 

saña (IA-39), saña (ID-68), saña (VIC-17). 

Ayrıca, bu zamire gelen ekler genellikle kalınlaĢmaktadır. 

seníñ (ID-34). 

 

III. Teklik ġahıs Zamirleri  

ĠKA‟da, yazı diliyle aynı Ģekilde kullanılmaktadır. 

ona  (IE-3), onú (IE-5). 
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I. Çokluk ġahıs Zamirler 

ĠKA‟daki kullanımı, yazı diliyle farklılık göstermez. 

bizim (IA-2), biz (IIB-2).  

 

II. Çokluk ġahıs Zamirleri 

ĠKA‟daki kullanımı, yazı diliyele aynıdır.  

sizin (IF-15), siz (IF-88). 

 

III. Çokluk ġahıs Zamirleri 

ĠKA‟da, l sesinin düĢerek kullanıldığı örneklere sık rastlanılmaktadır. 

onar (IF-47), onar (IVA-44), onar (VA-35). 

DönüĢlülük zamiri, ĠKA‟da ses değiĢikliğine uğrayarak kullanılır. Bu ses 

değiĢimi dıĢındaki kullanımı ve çekimi yazı diliyle aynıdır. 

gendí (ID-13), gendí (VIA-24). 

 

 

2.4.2. ĠĢaret Zamirleri  

 

“ĠĢaret zamirleri, varlıkları iĢaret ederek, göstererek karĢılayan kelimelerdir. 

ĠĢaret; zamanda, mekânda ve tasavvurda uzaklık ve yakınlık kavramına bağlı 

olduğundan, konuĢana oranla bu ve bunlar en yakında, Ģu ve Ģunlar biraz daha uzakta, 

o ve onlar uzakta olan varlıkları göstermek için kullanılır.” (Korkmaz: 2009: 420-421) 

ĠKA‟da l sesinin düĢerek kullanıldığı örnekler de görülmektedir. 

ordan (IA-4), burya (IA-4), buña (IA-73), Ģurda (IA-93), bunarı (IB-17), öteḱine (ID-

51), ora (IIB-32), Ģunar-bunar (IIIA-6). 

 

 

2.4.3. Belirsizlik Zamirleri 

 

 “Belirsizlik zamirleri, kiĢileri ve nesneleri belirsiz olarak temsil eden 

zamirlerdir.” (Korkmaz, 2009: 433) 



 

 

85 

 Ģey (IA-5), herkes (IA-80), biri (IB-28), hepsinden (IC-9), ḱimisi (ID-11), falan (IVA-

21). 

 

 

2.4.4. Soru Zamirleri 

 

“Soru zamirleri, canlı ve cansız varlıkları soru yoluyla temsil eden 

zamirlerdir.” (Korkmaz, 2009: 441)  

nereli (IA-5), nereden (IA-40), ney (IB-33), nere (IC-28), hanısından (ID-46), kim (IE-

19). 

 

 

2.5. Zarf 

 

“Bir sıfatın, bir fiilin, bir fiilimsinin baĢına gelerek anlamını niteleyen, belirten, 

değiĢtiren veya sınırlayan kelimelerdir.” (Bilgegil, 2009: 211) ĠKA‟da zarfların 

kullanımı yazı diliyle pek farklılık göstermez. 

 

 

2.5.1. Yer-Yön Zarfı 

 

“Bunlar boĢlukta bir yer ifade eden yer isimileridir. Sayıları çok değildir. AĢağı 

yukarı hepsinde bir yön ifadesi olduğu için zarf olarak fiilin yönünü gösterirler. Zaten 

çoğu yön eki ile zarf yapılmıĢtır.” (Ergin, 2003: 259)  

dıĢarı (IF-51), ǵeri (IF-52), aĢağı (IIB-54). 

 

 

2.5.2. Durum Zarfı  

 

“Bunlar hâl ve tavır ifade eden zarflardır. Hâl ve tavır ifade eden her isim 

nasıllık-nicelik zarfı olarak kullanılabildiği için bu zarflar sayılamayacak kadar 

çoktur.” (Ergin, 2003: 261)  
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eyi (IA-6), göñüllü (IA-9), seḫepsız (IA-43), gene (IA-63), heç (IA-79), öz (IA-86), 

uyğun (IB-14), bele (IB-20), böyǘk (IB-37), ġelbınden (IC-10), gözel (ID-8), çüt çüt 

(ID-32), bi yumağ (ID-43), çılbaḫ çılbaḫ (IE-17), össeğet (IF-36), cerbenen (IF-77), 

yayan (IIA-13), ergi (IID-53), cinğır cinğır (IIIA-22), barabar (IVA-6), beğzı (IVB-

34), bi donca (VA-37), sâbıķa (VA-44), boyı˚na (VB-7), laķır-luķúr (VC), ķopa ķopa 

(VC), o eyliḱlí (VD-2), dorğu (VIA-29), mejbur (VIC-27). 

 

 

2.5.3. Azlık-Çokluk Zarfı 

 

  “Azlık-çokluk zarfları, bir sıfatın, bir zarfın veya fiildeki oluĢ ve kılıĢın 

miktarını, ölçüsünü ve derecesini belirleyen zarflardır. Kullanımda ne kadar, ne derece 

sorularına karĢılık oluĢtururlar.” (Korkmaz, 2009: 517)  

birez (IA-26), daha (IA-80), bi miktar fazla (IB-22), çoḫ (ID-8), eñ (ID-10), ele (IE-

39), epeyí (IVA-30). 

 

 

2.5.4. Zaman Zarfları 

 

“Zaman zarfları bir oluĢ ve kılıĢın zaman içindeki yerini bildiren, daha açık bir 

anlatımla fiillerin, sıfat-fiillerin ve zarf-fiillerin anlamlarını zaman açısından 

belirleyen, sınırlandıran veya kesinleĢtiren sözlerdir. Bu zarflar ne zaman, ne vakit 

sorularına karĢılık oluĢtururlar.” (Korkmaz, 2009: 495)  

olduḫdan sonna (IA-4), Ģindi (IA-6), sabbah (IA-46), atlatdığı billí (IA-52), bundañ 

evel (IA-69), dayim (ID-73), ǵece (IF-28), aḫĢam (IF-58), ilḱin (IIA-11), öyleden 

soyna (IIA-11), çoḫdan (IIC-30), sabatdan (IID-17), böyice (VA-15), hela (VA-50), 

Ar. dâ‟im> dayimí (VD-12), böyün (VIA-14), bıldır (VIA-16), Ar. ekserî> ekserí 

(VIC-30). 
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2.5.5. Soru Zarfları 

 

“Soru zarfları, fiildeki oluĢ ve kılıĢı çeĢitli yönlerden soru yoluyla belirten 

zarflardır.” (Korkmaz, 2009: 523)  

niye (IC-7), ne ǵözel (IE-25), nasıl (IF-83), neye (VIC-12). 

 

 

2.6. Edatlar 

 

“Edatlar mânâları olmayan, sadece gramer vazifeleri bulunan kelimelerdir. Tek 

baĢlarına mânâları yoktur. Hiçbir nesne veya hareketi karĢılamazlar. Fakat mânâlı 

kelimelerle birlikte kullanılarak onları desteklemek suretiyle bir gramer vazifesi 

görürler.” (Ergin, 2003: 348) ĠKA‟daki kullanımları genellikle yazı diliyle aynıdır. 

 

 

2.6.1. Ünleme Edatları 

 

“Bunlar his ve heyecanları, sevinç, keder, ıztırap, nefret, hayıflanma, 

coĢkunluk gibi ruh hâllerini; tabiat seslerini, seslenmeleri; tasdik, red, sorma, gösterme 

gibi beyan Ģekillerini ifade eden edatlardır.” (Ergin, 2003: 349)  

 

 

2.6.1.1. Ünlemler 

 

“Bunlar his ve heyecanları ifade etmek için içten koparak gelen edatlarla 

tabiattaki sesleri taklit eden edatlardır.” (Ergin, 2003: 349)  

yâv (IA-72), ha (IA-88), ohoo (IC-22), öff (ID-50), eee (IE-23), âḫḫ,aḫ (IIB-31), bêy 

(IID-58), ȫ (VA-39), ō (VA-53), ıhhh (VB-8). 
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2.6.1.2. Seslenme Edatları 

 

“Bunlar hitap edatlarıdır. Ünlemler gibi his, heyecan, tabiat sesi Ģeklinde bir 

Ģey, bir hâl bildirmezler.” (Ergin, 2003: 350)   

la (IB-18), ula (IB-31), hadı (IC-6). 

 

 

2.6.1.3. Sorma Edatı 

 

“Bunlar sorma ifade eden, soru için kullanılan edatlardır. Sayıları çok azdır.”  

(Ergin, 2003: 350)  mI edatı ĠKA‟da bazen düzlük-yuvarlaklık uyumuna ve kalınlık-

incelik uyumuna uymadan kullanılmaktadır. 

bilı̊ẙōn mú (IE-16), bilı̊ẙō musınız (IA-8), deil mí (IA-36), baḫmı˚ẙōnuz mı (IA-73), 

„ácebe (IIIB-2),  ķuruĢ mıdı ḱağıt mıdı (IVB-4). 

 

 

2.6.1.4. Gösterme Edatları 

 

“Bunlar birini, bir Ģeyi göstermek için kullanılan, iĢaret sırasında baĢvurulan 

edatlardır.” (Ergin, 2003: 351) 

aha (IC-10), tâ (IE-29), â (IF-31), dêy (IIB-42), ê (IIB-46), ha ha ha (VA-46), iĢte (IA-

37), ha (IE-20). 

 

 

2.6.1.5. Cevap Edatları 

 

“Bunlar tasdik veya red ifade eden edatlardır.” (Ergin, 2003: 351)     

ha (IA-31), heç (IB-31), he he (VA-20). 
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2.6.2. Bağlama Edatları 

 

“Bunlar kelimeden küçük dil birliklerini, kelimeleri, kelime gruplarını ve 

cümleleri Ģekil veya mânâ bakımından birbirine bağlayan, onlar arasında bir irtibat 

kuran kelimelerdir.” (Ergin, 2003: 352)    

çünḱü (IA-43), feġet (IA-90), çıra da yoḫ (IB-19), arı˚ẙō ḱi (IB-20), ne Ġbo var, ne 

Hidayet var (ID-21), amma (IE-7), ister uĢsun ister ķaĢsın (IE-42), hem elíní öpdüm 

hem selamını söledím (IIC-45), yalanız (IIIA-4), ġe (VIB-15). 

 

 

2.6.3. Son Çekim Edatları 

 

“Bunlar dil birliklerinin, kelimelerin, kelime gruplarının, cümlelerin sonuna 

gelerek onları önceki veya sonraki unsurlara, kelimelere, kelime gruplarına ve 

cümlelere bağlayan edatlardır.” (Ergin, 2003: 357)  

 ile edatı ĠKA‟da çok kullanılan bir edat olup, - (I) nAn Ģeklinde değiĢime 

uğramıĢtır. 

âyetle (IA-15), bennen (IA-25), burnúnnan (IA-34), ḫendeḱnen (IA-48), elnen (IF-68), 

defnen (IIIB-23), onnan (IVB-12), tonnan (VB-35). 

 gibi edatının sonuna ĠKA‟da bazen n ünsüzünün getirildiği görülmektedir. 

gibi (IA-31), gibin (IA-66), ǵibin (VC-7). 

kadar edatı ĠKA‟da sedalıĢarak ġeder Ģeklinde kullanılmaktadır. Bu durumda 

ünlülerin de inceldiği görülmektedir. 

Ģu ġeder (ID-29), üç ǵüne ġeder (ID-75), yene ġeder (IE-45),tahtalarına ġeder (IVB-5). 

 ĠKA‟da kadar edatı yerine çeḫ/çaḫ kelimelerinin kullanıldığı da tespit 

edilmiĢtir. 

on biñe çeḫ (VIA-18) , üç aya çaḫ (VIC-25) 

Ayrıca, ĠKA‟da kadar edatının yerine denı kelimesinin kullanıldığı da 

görülmektedir. 

„Ábig‟in ķorúsú denı (IIB-43), o dení (VA-34), yirmi ťene dení (VIA-11). 
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ĠKA‟da diye zarf-fiili yerine kullanılan deyin sözcüğünün Köktürk yazıtlarında 

da birçok yerde kullanıldığı görülmektedir. “Kögmen yir sub idisiz kalmazun tiyin Az 

Ķırķız Budunuğ yaratıp ketlimiz.”(Ergin, 1999: 14) ifadesinde olduğu gibi. 

deyin (IA-65), deyin (ID-62). 

Yine ĠKA‟da için edatının üçün, uçun, uçu gibi Ģekillerde kullanıldığı 

görülmektedir. Yine bu kullanımlara Köktürk Yazıtlarında rastlamak mümkündür. 

“Begleri budunı tüzsüz üçün Tabgaç budun tebligin kürlüg üçün armaķçısın üçün…” 

ifadesinde olduğu gibi. 

girmemeğ uḉun (IA-49), Ģu neğmet ḥaķķı üḉun (ID-68), onun uçu da (IVA-33). 

Ayrıca, ĠKA‟da aĢağıdaki edatlara da rastlanmaktadır. 

bilǵilere ǵöre (IA-90), yalanız (IB-5), „ácebe (IB-11), anca (IB-18), hanı (IB-20), tek 

(IB-26), zatan (IF-7), sada (IF-25), eğer (IF-54), tama (IIB-6), artı (IIIA-11), ḫetta 

(IVA-32), acıḫ (VA-8), illam (VA-45), sanḱi (VA-8), yoḫsa (VB-23), on biñe çeḫ 

(VIA-18), Tifta‟dan dolayı (VIA-24), ḱeĢkele (VIC-6), devletlere karĢı (VIC-11), 

bundan ezel (VIC-28). 

 

 

3. CÜMLE BĠLGĠSĠ (SENTAKS) 

 

 “Bir dilde düĢünce ve duyguların tam olarak anlatılabilmesi için gramer 

kurallarına uygun olarak dizilen kelimelerin, kelime gruplarının cümle ve söz içindeki 

görevlerini, biribirleriyle olan iliĢkilerini, sıralanıĢlarını ve cümle türlerini inceleyen 

bilim dalı.” (Korkmaz, 2007: 55) 

 

 

3.1. Kelime Grupları 

 

 “Kelime grubu, bir varlığı, bir kavramı, bir niteliği, bir durumu veya bir 

hareketi karĢılamak üzere, belirli kurallar içinde yan yana gelen kelimeler 

topluluğudur.” (Karahan, 1993: 11) ĠKA ile yazı dilindeki kullanım ortaktır. 
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Ġsim Tamlamaları  

“Bir isim unsurunun, iyelik sistemi içinde bir baĢka isim unsuruyla kurduğu 

kelime grubudur.” (Karahan, 1993: 13)  

Dördünćü Murad‟ıñ Bağdat zaferi (IA-5), aḫĢam yemegini (IA-22), caminiñ ön 

tarafıñda (IA-69), Solo‟nún avradının böyǘk bacısı (IC-6), eĢĢeḱ darısı ununu (IF-20), 

buğlur pilavı (IIB-62), ķaḥveyin öyüne (IVA-18), Ḥessen Emmí‟yin arasında (VA-3), 

tiyara meydanında (VIC-26). 

 

 Sıfat Tamlaması  

“Bir isim unsurunun, bir sıfat unsuruyla nitelendiği veya belirtildiği kelime 

grubudur.” (Karahan, 1993: 18)  

becerekli aile (IE-39), pamúhlú cığara (IIB-25), tezze taḫım (IIB-40), serǵen üzüm 

(VC-16), yiyit adam (VIC-4), ǵetdığım bölüḱ (VIC-9). 

 

Ünvan Grubu 

 “Bir Ģahıs ismiyle, bir unvan veya akrabalık isminden kurulan kelime 

grubudur.” (Karahan, 1993: 31)  

ġeḫ „Ebdıreḫmen Baba (IA-1), Ömer Ağa (IB-24), Ġazi Osman PaĢa (IE-31), Áce 

Dezzem (IF-31), Orǵeneral ġükrü Ķanatlı (IIB-8), Osman OnbaĢı (IIB-42), Ağa Bey 

(IIC-34). 

 

Edat Grubu 

“Bir isim unsuru ile bir çekim edatından kurulan kelime grubudur.” (Karahan, 

1993: 28)  

seniñ bu üksek burnúnnan (IA-34), uluplaḫ gibi (IA-31), yene ġeder (IE-45), ḱüccüķ 

deyin (IA-65). 

 

Bağlama Grubu  

“Bağlama edatları ile birbirine bağlanmıĢ iki veya daha fazla isim unsurunun 

meydana getirdiği kelime grubudur.” (Karahan, 1993: 30)  

ne Ġbo var, ne Hidayet var (ID-21), hem elíní öpdüm hem selamını söledím (IIC-45), 

samanlıḫda Ģeḱer arı˚ẙō ḱi (IB-20). 
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Ünlem Grubu 

“Bir ünlem edatı ile bir isim unsurundan kurulan kelime grubudur.” (Karahan, 

1993: 33)  

â sonna (IA-71), aha derḱen (IC-10), la anca (IB-18). 

 

Ġkileme Grubu  

“Bir nesneyi, bir hareketi karĢılamak üzere eĢ görevli iki kelimenin meydana 

getirdiği kelime grubudur.” (Karahan, 1993: 26)  

çüt çüt (ID-32), et-met (IE-10), çılbaḫ çılbaḫ (IE-17), üstümüz-baĢımız (IE-37), 

doḫtor-moḫtor (IIB-36), cinğır cinğır (IIIA-22), çoḫ çoḫ (IVA-33), sallantı-mallantı 

(VA-9), ķar-mar (VA-21), ķar-doñ (VA-22), küreknen-müreknen (VA-41), oğlaḫ-

moğlaḫ (VB-28), laķır-luķúr (VC-7), üç bin-dört bin (VIA-8), ḫeyírlí-neḫfılı (VIA-

30), davarnan-mavarnan (VIB-22), nan-neğmetínízí (VIC-16). 

 

Ġsim-Fiil Grubu  

“Bir hareket ismi ile ona bağlı unsur veya unsurlardan kurulan kelime 

grubudur.” (Karahan, 1993: 24)  

bir ipuću vermeḫ (IA-39), atlar geçmemeğ uḉun (IA-48), ġızını istemeye (IB-9), 

ḫeyvanını yimeye (IF-62), bením görüĢüm (IID-54). 

 

Sıfat-Fiil Grubu  

“Bir sıfat-fiil ile bu sıfat-fiile bağlı unsur veya unsurlardan kurulan kelime 

grubudur.” (Karahan, 1993: 21)  

 „ásgerin ķondığı yere (IA-20), aḫĢam yemegini verećek bir zať (IA-22), Burdur‟a 

düĢmiyen ķar (ID-18) bir ermíĢ zata (IA-32). 

 

Zarf-Fiil Grubu  

“Bir zarf-fiil ile bu zarf-fiile bağlı unsur veya unsurlardan kurulan kelime 

grubudur.” (Karahan, 1993: 23)   

asgerliḱ durumuna gelince (IVA-16), bunı örneg olaraḫ (IA-83), bu Vitdo‟yú da 

zaķlanaraḫ (IE-19), heĢ yimeden (VB-40), ķopa ķopa (VC-29), onu bılambaca batırıp 

(VC-17). 
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3.2. Cümleler 

 

“Bir duyguyu, bir düĢünceyi, bir isteği tam olarak anlatmak için kurulan kelime 

dizisine tümce denir.” (Gencan, 1991: 51) ĠKA‟daki cümle özellikleriyle yazı dilindeki 

ortaktır. 

 

 

3.2.1. Yapılarına Göre Cümleler 

 

3.2.1.1. Basit Cümle 

 

“Bir düĢünceyi, bir duyguyu veya bir oluĢ ve kılıĢı tek bir yargı hâlinde anlatan 

ve en az bir yüklemden oluĢan cümle türü.” (Korkmaz, 2007: 37) 

… bele bu bacaḫlarımız ķızıl ķanda ķaldı. (VA-22) 

…â bu Ḥesseǵilin damının arḫasından bizim bu yazlıḫ bele düpüdüz olu˚ẙōdú. (VA-

27). 

 

 

3.2.1.2. BirleĢik Cümle 

 

“Ġçinde esas yargının bulunduğu bir temel cümle ile temel cümleyi anlam ve 

görev bakımından tamamlayan, yüklemi çekimli olan ve değiĢik yapı özelliklerine 

sahip bulunan bir veya daha fazla yardımcı cümleden oluĢmuĢ cümle türü.”  

(Korkmaz, 2007: 45)  

 

 

3.2.1.2.1. GiriĢik BirleĢik Cümle 

 

“Yan tümcesi eylemsilerle kurulan tümcelere giriĢik bileĢik tümce denir.” 

(Bilgin, 2002: 530)  

… bu tarihi Ģeylerini diyniyereḫ biz emekliyi bitirdıḫ. (IA-89) 

… ben de eḱmeḱ yırtı˚ẙōñ diye oḫlağından vurmúĢúm. (VB-6) 



 

 

94 

… Ḥessen reḫmetliġ heĢ yimeden yatmazdı. (VB-40) 

 

 

3.2.1.2.2. ki’li BirleĢik Cümle 

 

“Yan tümcenin ana tümceye ki bağlacıyla bağlandığı tümcelerdir.” (Bilgin, 

2002: 533)  

-Olmadıḫdan sonna diyo ḱi sen bi ermíĢ zata benzı̊ẙōñ.(IA-32) 

-Ķontırol edı̊ẙō ḱi ġeḫ Ebdıreḫmen Baba‟nın dedigi mağne Genć Osman‟da çıḫı˚ẙō. 

(IA-42). 

-… demiĢler ḱi bu ḱöyde tarihi öz bileñ kim var? (IA-85). 

 

 

3.2.1.2.3. Ġç-Ġçe BirleĢik Cümle 

 

“Bir cümlenin herhangi bir görevle baĢka bir cümlenin içinde yer aldığı 

cümledir. Yardımcı cümle, ana cümlenin bir unsuru veya o unsurun bir parçasıdır.” 

(Karahan, 1993: 63)  

-Bu zeyratın o tarafıñı-biz,ķırḫ dönekler deriḱ-yanı Genć Osman‟ın, Dördinci 

Murad‟ın Ģeyinde de ķullıḫ derler. (IA-19) 

 

 

3.2.1.2.4. KoĢullu BirleĢik Cümle 

 

“Yan tümcesi dilek kipiyle kurulan tümcelere koĢullu bileĢik tümce denir.” 

(Bilgin, 2002: 531)  

-Hanı ipi çeḱersen nereden Ģey olaćağı belli olúr. (IA-40). 

-… ǵötürmesen ele orda ayaḫda duru˚yōdú. (VB-36). 

-… Eley ǵelírse bunu ķomaz ḱeseḫ. (VC-28). 
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3.2.1.3. Sıralı Cümleler 

 

“Biçim ve anlam ya da yalnızca anlam bakımından birbirine bağlı tümcelerden 

oluĢan tümceye sıralı tümce denir. Sıralı tümceyi oluĢturan tümceler, birbirlerine 

virgülle, noktalı virgülle, bağlaçlarla, öğe ya da kip ortaklığıyla bağlanırlar.” (Bilgin, 

2002: 534) 

 

 

3.2.1.3.1. Bağımlı Sıralı Cümle 

 

“Biçim ve anlam bakımından birbirine bağlı tümcelerden oluĢan tümceye 

bağımlı sıralı tümce denir.” (Bilgin, 2002: 536) 

- Sonna dutdı, burdan elini uzatdı, Bağdad‟daḱi atıñ arḫa ayağını ḫendekden çıḫardı. 

(IA-56). 

-… tekrar bi arḫadaĢa iḱi yüz ķağıda satdım, paramı aldım. (IIB-59). 

-… Ķarånam reḫmetliġ almıĢ, öte geçeye aparmıĢ. (VB-18). 

 

 

3.2.1.3.2. Bağımsız Sıralı Cümle 

 

“Yapısal olarak bağmlılık iliĢkisi bulunmaksızın birbirini izleyen tümcelere 

bağımsız sıralı tümce denir.” (Bilgin, 2002: 535) 

-… oğlan da çoḫ ǵözzeldí, Meḫmudıya tikmíĢdıḫ baĢına .(VB-18). 

-… Bi ǵün anam Ģehere ǵetmíĢ, bizim de evímíz yanmıĢdı. (VC-25). 

 

 

3.2.1.4. Bağlı Cümle 

 

“Ve, veya ama, da, fakat, hâlbuki, lâkin, meğer vb. bağlaçlardan biri ile 

birbirine bağlanmıĢ olan ve aralarındaki anlam iliĢkisi de bu bağlaçlar ile sağlanan 

bağımsız cümlelerden oluĢmuĢ cümleler.” (Korkmaz, 2007: 36)  

-Genć Osman Niyde‟de ķarıĢtı ya. Çünḱü, Allah toplımı seḫepsız etmez. (IA-43). 
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-O seniñ bandını açı˚ẙōdıḫ da diyodı bu tarihi Ģeylerini diyniyereḫ biz emekliyi 

bitirdıḫ. (IA-89). 

-… Meḥmed‟ı döydüğǘnǘ bilmı̊ẙōm, amma bení çoḫ döydǘ. (VD-19). 

 

 

3.2.2. Yüklemin Türüne Göre Cümleler 

 

3.2.2.1. Ġsim Cümlesi 

 

“Yüklemi, isim soyundan bir kelime veya kelime grubu ile ona ilave edilmiĢ 

ek-fiilden meydana gelen cümlelere isim cümlesi denir.” (Bilgegil, 2009: 56)  

-… sırasında asbap yoḫ, ayaḫġabı yoḫ. (VA-35). 

-Bu anam o ḫesťeligini önce ḫesťe deyildí. (VD-2). 

 

 

3.2.2.2. Fiil Cümlesi 

 

“Yüklemi çekimli bir fiil veya fiil grubu oaln cümlelerdir. Her türlü hareket, iĢ, 

oluĢ, fiil cümleleri ile karĢılanır.” (Karahan, 1993: 68)  

-… onú bılambaca batırıp ollara ası˚ẙōlardı. (VC-17). 

-… ula temiz pendírí on biñe çeḫ verı̊ẙōlar (VIA-18). 

 

 

3.2.3. Anlamına Göre Cümleler 

 

3.2.3.1. Olumlu Cümle 

 

“Yargının gerçekleĢtiğini anlatan cümle, olumlu cümledir. Bu cümlenin 

yüklemi yapma, yapılma veya olma bildirir.” (Karahan, 1993: 70)  

-… ben o zaman aha babayın da bağından sepetlerí vızır vızır ǵötürǘ˚ẙōdúm.(VC-12). 

-… ḫeyvan bıldır iḱi oğlaḫ doğúrdú. (VIA-16). 
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3.2.3.2. Olumsuz Cümle 

 

 “Yargının gerçekleĢmediğini anlatan cümle, olumsuz cümledir. Bu cümlenin 

yüklemi yapmama, yapılmama, olmama bildirir. „–ma, -me‟ olumsuzluk eki, „değil‟ 

edatı ve „yok‟ ismi, cümleyi olumsuz yapan unsurlardır. „değil‟ edatı, hem isim, hem 

de fiil cümlesini olumsuz yapar.” (Karahan, 1993: 71)  

-O zamañ yirmi-yirmi beĢ yaĢıña girmiyeni „ásgere götirmı̊ẙōlardı. (IA-10). 

-Ondan sonna bi azalma olmı˚ẙō. (VA-35). 

-…sırasında asbap yoḫ, ayaḫġabı yoḫ (VA-35). 

 

 

3.2.3.3. Soru Cümlesi 

 

“Herhangi bir öğesinde soru anlamı bulunan tümceye soru tümcesi denir. Soru 

tümcesi, yazıda, sonuna konulan soru imi (?)‟yle kendisini gösterir.” (Bilgin, 2002: 

515) 

-Sen bennen alay mı edı̊ẙōn? 

-…demiĢler ḱi bu ḱöyde tarihi öz bileñ ḱim var? (IA-85). 

-Ḱim, la anañ ḫeyvan ǵibi bi adamdı, deyil mi? (IC-2). 

-… hanı hindi ele nerdê (VA-32). 

 

 

3.2.3.4. Ünlem Cümlesi 

 

“Kimi kez bir tek öğeye indirgenmiĢ, bir coĢkuyu ya da duygusal bir yargıyı 

dile getiren tümcelere ünlem tümcesi denir.” (Bilgin, 2002: 518) 

-Ula ḫeyir mí saña? Heç… (IB-31). 

-Ǵeldi bizi meğne edı̊ẙōdu yav , … (IIB-37). 

-… o da bi oğlaḫ-moğlaḫ deyil ha , … (VB-28). 

 

 

 



 

 

98 

3.2.4. Öğelerin DiziliĢine Göre Cümleler 

 

3.2.4.1. Kurallı Cümle 

 

“Yüklemi tümcenin sonunda olan tümcelere kurallı tümce denir.” (Bilgin, 

2002: 504) 

… bele bu bacaḫlarımız ķızıl ķanda ķaldı. (VA-22). 

… ķırmızı üzümlerí Zeynep anañ aḫ toprağa belı̊ẙōdú. (VC-20). 

 

 

3.2.4.2. Devrik Cümle 

 

“Yüklemi cümlenin sonunda olmayan tümcelere devrik tümce denir.” (Bilgin, 

2002: 505) 

-…Meḫmudıya tikmíĢdıḫ baĢına. (VB-19). 

-… babasının adı Ķullo‟múĢ anamın. (VD-26). 
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Adı Soyadı     : Mehmet ġEKER 

YaĢı                : 91  

Tahsili            : Ġlkokul 

Derleme Yeri : Zey (Ġndere) Köyü / ADIYAMAN 

Konusu          : Serbest 

 

I 

 

A 

 

Örneķ çoḫ. Bizim ķonuĢma Ģifremiz Ezerbeycan‟a ait. ġeḫ „Ebdıreḫmen Baba 

Ezerbeycan‟da irĢâd oldu. Bu ḉevrede Türkḉe lisanında yanı devletinḱin de bizim 

Ģifreye uymı˚ẙō, añladıñ mı? Bizimḱi özel bi yanı lisân. O ḫususda Ezerbeycan‟da 

irĢâd olduḫdan sonna bu mibâreḱ ordan burya gelı̊ ẙō. Biñ altı yüz otuz seḱiz. Hanı 

Dördünćü Murad‟ıñ Bağdat zaferi. Biñ altı yüz otuz seḱizde, Ģey nereli, â mesela sen 5 

táḫsillísiñ. Genć Osman nereli? Yoḫ. Niydeli. Baḫ bu özleri eyi bil. ġindi Dördinćü 

Murad Ġstanbıl‟dan ķaḫı˚ẙō. Artıḫ günnük Ģeyi Niydı̊‟ye , Niyde‟ye ķonuğ olı˚ẙō 

bilı̊ẙō musınız? Niydı̊‟ye ķonuḫ olduḫdan sonna Genc Osman diyo ki:  

- Ķumandanım, ben „ásgere gelmeğ istı̊ ẙōm, göñüllü (göğünlü). ġey de 

baḫı˚ẙō ḱi, Dördünćü Murad ,- o zamañ yirmi -yirmi beĢ yaĢıña girmiyeni „ásgere 10 

götirmı̊ẙōlardı. Burayı eyi dinne. Daha Ģindi pisküvit çocıḫları nöbet yeriñde 

ķorḫı˚ẙō, sileḫ de eliñde, annıyoñ deyil mi? Ondan sonna Dördünci Murad dedi ḱi, 

oğlúm dedi, boyıñ temam, ama yaĢıñ temam deil. Ǵet, anañ-babañ izin verı̊ẙōsa, seni 

götírim. Hanı, Allaḫ buyırı˚ẙō ḱi: Bir, iḱi, üḉ, dört, beĢ giĢiyıḫ. Her üĢ giĢide bi Allah 

dostı vardır, annıyon deil mi? Bu âyetle tesbit. Her üĢ giĢiyí görırseñ, bunıñ içinde bi 15 

Allah dostı vardır. ÜĢler, yediler, ķırḫlar… Yanı, bunlar örneklerdir. Ondañ sonna 
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Genć Osman ordıya ķarıĢı˚ẙō, göñüllü (göğünlü) yanı… Bu bizim demek iḱinci 

duraḫ, burya gelı̊ ẙō. Yanı Zey‟e gelı̊ ẙō. Hanı Bağdat aĢaḫda ya , burya gelı̊ ẙō. Bu 

zeyratın o tarafıñı – biz, ķırḫ dönekler deriķ – yanı Genć Osman‟ın, Dördinci 

Murad‟ın Ģeyinde de ķullıḫ derler, hanı „ásgerin ķondığı yere ķullıḫ derler, annadıñ 20 

mı? Yanı, ķırḫ döneķler ķullıḫ Ģeyi, meğnesí. Ondañ sonna „ásger orya ķondı. Dedi 

ḱi aḫĢam yemegini verećek bi zať var mı? O zaman bura yedi yüz ḫanaydı, anñıyon 

mı? Derḱen, ġeḫ „Ebdıreḫmen Babı‟ya, yanı bizim bu zata görev düĢťi.    

Dördınci Murad ḫanı „ásgeriyeniñ yemeg - iĢmeginden sorımlı ya. Ǵeldí, 

baḫdı ḱi, yanı az ķazanlarda yemeġ yapılı˚ẙō. Dedi ḱi, sen bennen alay mı edı̊ ẙōn? 25 

Hanı, „ásgeriyeniñ birez burnı üksek ya. Yanı, ġıḫ „Ebdıreḫmen Babı‟ya dı̊ ẙō 

Dördınci Murad:- Bu ordu, bu yüz ere yetmez, bu yüz ata bu arpa yetmez . Sen 

bennen alay mı edı̊ ẙōn, diyo. Diyo ḱi : -Yemegiñi yi, ondañ sonna söle soñ sözíñí. 

Atlara da hanı „ásger milletí, her illet var iḉinde. Ondan sonna, bi lövik veren iḱi 

lövik verı̊ẙō, bi tayin yiẙen iḱi tene ḫeder edı̊ẙō. Lovik demeḱ yanı ḱi bi ölçı . Hanı 30 

atlara yem verı̊ ẙōlar, arpa verı̊ẙōlar, bilmem ney. Ondan sonna, yanı ḱi uluplaḫ gibi 

ha. Ondan sonna bi azalma olmı˚ẙō.Olmadıḫdan sonna diyo ḱi sen bi ermíĢ zata 

benzı̊ẙōñ, ben Bağdat zaferíní ķazanır mıyım, ķazanamam mı? Tarih biñ altı yüz otuz 

seḱiz. Otuz altı, otuz seḱiz, gidı̊ẙō artıḫ. Sonna diyo ḱi : - Seniñ bu üksek burnúnnan, 

Allah üķseķ burunlı adamları yanı ḱi ġururlı adamı sevmez, dayim göynǘ yımıĢaḫ, 35 

göynǘ alçaḫ, yapıćı, çünḱü Ģeytan yıḫıcıdır, Reḫman yapıćıdır, annıyon deil mí? 

Onnan sonna, Bağdat zeferíní ķazanır mıyım, ķazanamam mı? Bir giĢiníñ sayasında. 

ĠĢte, bu üĢler, yediler dedíğımız mevzı burdan bir ḥisaba girı̊ẙō. O da ḱi hanı üĢler, 

yediler, ķırḫlar. O da ḱi, saña diyo bi ipuću verim, yanı bi ipuću vermeḫ ḫanı ipi 

çeḱersen nereden Ģey olaćağı belli olúr. Diyo ḱi: -‟Ásger hazır ol vaziyetínde, ķolları 40 

diz ķapağnı geḉen bir zať. Hanı, hazır ol var ya… O zaman „ásgeri iĢtimiya dizı̊yo 

Dördıncı Murad , ķontırol edı̊ ẙō ḱi ġeḫ „Ebdıreḫmen Baba‟nın dedigi mağne Genć 

Osman‟da çıḫı˚ẙō. Genć Osman Niyde‟de ķarıĢtı ya. Çünḱü, Allah toplımı seḫepsız 

etmez. Hanı, bi tenenin ḫetırıne biñ teneyi „effedebilir. Ondan sonna, ǵel oğlım ǵel, 

diyo Dördıncı Murad . Sen de ķumandan ben de ķumandan , bir ķumandan atı verı̊ ẙō. 45 

Buradan ķaḫı˚ẙō, gidı̊ẙōlar Bağdať‟a. Bağdať‟a ǵetdiķden sonna hanı sabbah esselet 

oḫunı˚ẙō ya, esselet ezenı oḫundığı zaman emir verı̊ ẙō, yanı ķağın ḫereḱete geçeḫ. 
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Bağdad da ḫendeḱnen ķorını˚ẙō, ḫanı atlar geçmemeğ uḉun. Ḫendeḱ… Â derḱen, 

Diyarbaķır ķorını˚ẙō sur… Yanı bu da atlar girmemeğ uḉun. Â derķen, diyerleri de 

ḫendeḱ, Urfa da ḫendeḱ… bilı̊ ẙōn mı? Sonna dutdı, Genc Osman sabahleyin atıñı 50 

birez gezdırdikden sonna ḫendegi atlamaḫ uḉun deneme yapdı. O zaman ķılıĢ devri. 

Yanı, bu patlayıcı madde yoḫ. Dutdú, atıñı atlatdığı billi o ḫendekden ön ayağı 

ḫendegi geĢdí de, arḫa ayağı ḫendege düĢdǘ. Allah, dostlarıña yeĢil el verir, yeĢil ǵöz 

verir, annadıñ mı? Hanı yeĢil demek, iĢte baḫı˚ẙōn ḱi, bi ağaḉ ķıĢın yaprağı 

tökülmüĢ, amma doķız, on ayda yeĢile bürünü˚ẙō.Onuñ uḉun yeĢil önemlídır, sonna 55 

dutdı, burdan elini uzatdı, Bağdad‟daḱi atıñ arḫa ayağını ḫendekden çıḫardı, ġeḫ 

„Ebdıreḫmen Baba ha.        

“Genc Osman bir uĢaḫ 

Belinde erbıĢım ķuĢaḫ 

Bağdad ķapısıñ aĢdı 60 

Göreñ düĢman ĢaĢdı, önüñden ķaĢdı 

ÜĢ ǵün de ḱellesi düĢdǘ, ķoltúḫda savaĢdı.”                                                                                                         

Kellesíñí ķoltığıña aldı, kellesíní vermedi düĢmana, ķoltığıña aldı, gene 

ķılıĢladı. ġindi, bunuñ Ģeyi nerde? Türbesi… Niyde yol düzergahıñda “Osmancik” 

derler, onar Genc Osman demez, hanı ḱüccüķ deyin “Osmancik” derler. Yol 65 

düzergahıñda, yanı zeyrata gelme gibin, o durağıñ orda. Yanı örnegi verı̊ẙōm. Ondan 

sonna Bağdad zeferi ķazanıldı, bi Ģindı o Genc Osman‟ıñ ķılıĢ savurdığı yer – ben 

Bağdad‟ı gördüm – orda bi cami var o bizim Ġmam-ı „Ázem Camisi, biliyon mı? Â 

derḱen, o caminiñ ön tarafıñda hanı bundañ evel ḫetırlı˚ẙōsan, Bağdad hǘdǘde ǵeldi. 

Hanı Bağdad milleti hǘdǘde ǵeldi. O zaman Nene Dede mıḫdardı, bu Pirinli, bilı̊ẙōn 70 

mı? Devled de mıḫtarlara Ģeḱer verı̊ẙōdı ḱi, faķırlerıne vere, Ģeḱer, buğlúr, Ģu, bu…. 

Â sonna Memede‟niñ oğlıña dedim ḱi: - Yâv bu - ķatırları mı, beyirleri mi vardı - 

yâv bu beyiriñiz o zaman eyiydi, buña baḫmı˚ẙōnuz mı, n‟êdı̊ẙōñız? Yanı sen Ģeyini 

ĢaĢırma, yâv dedi, biz, o zaman Ģeḱer verı̊ ẙōdıḫ bu beyirimize. Hanı, mıḫdarlara 

verı̊ẙōdu, mıḫdar da ķöyǘnin faķırlerine vere. Sonna onu kesdiler, yanı ḱi o devletiñ 75 

Ģeḱer, yağ vermeyi. Bağdad Ḫabur ġapısına atıldı, yanı orya aḫdarıldı. Ondan sonna 
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iḱi üḉ sene de bu Neco da mıḫdar oldı, bu Topbal‟ıñ oğlı. Â derḱen, iḱüĢ tene Ģeyi 

vardı,‟ázaları, ḫanı dört „áza olı˚ẙō ya, bu „ázalar da iĢte devlet yağ, Ģeḱer vermı̊ẙō 

deyin heç mıḫdarı tergediler yanı, mıḫdar seyip ķaldı. Ondan sonña, iĢte Dördıncı 

Murad, ordan ǵeldi, Niydi‟ye devletımızıñ, yanı „ásgeriyeniñ daha herkes öleni 80 

memleḱetine gönderı̊ẙō, yanı ḱimliḱ gibin, hanı ḱimliginiñ örnegini. Â derḱen Genc 

Osman Niydi‟ye ǵeldi, yol düzergaḫıñda – Osmanciķ Türbesi – yol düzergaḫıñda. 

Buñarda heĢ bi, bu sözlerimde, heĢ bi yañılma yoḫdúr, yanı señ de bunı örneg olaraḫ 

her yerde verebilirsiñ. Sonna, kütüpḫana müdürü – Adıyaman Kütüpḫana var ya – 

Kütüpḫana müdürü heyetinen birlikde günlerde cumeğe ǵüni, demiĢler ḱi bu ḱöyde 85 

tarihi öz bileñ ḱim var? Varlığ olmasıñ beni göstermiĢler. Ǵeldíler, hanı bu bant var 

ya bant, bantları˚nı aĢdıḫ, tuvara asdıḫ, ben ķonıĢdúm, o bant da çeķdı. Bu Eḫmo‟nın 

oğlú kütüpḫanada Ģey – o Ķedır‟ı ha – â derḱen Eḫmo‟nın oğlú diyodı ḱi: - Meḫmed 

Emmı! O seniñ bandını açı˚ẙōdıḫ da diyodı bu tarihi Ģeylerini diyniyereḫ biz 

emekliyi bitirdıḫ. Yanı Ģaķa olaraḫ diyodı. Feġet devlet nîneyim ḱi bu bilǵilere ǵöre 90 

heĢ beni bi yerden yararlandırmadı. Daha ben emekli meğeĢı almı˚ẙōm.Hanı yaĢlı 

meğeĢı. Aha ben, nerdese yetmıĢ doķúz yaĢındayım, bir sene sonna seizene 

gireceyim, yanı ḱi Ģurda iḱi ayım var. 

 

B 

 

-Emmi, Ģimdi bu Zey halkı Erzincan‟dan mı burayı gelmiĢ? 

 Biz, mesela bizi diyeḫ, bizim milletimiz… ġifremiz, Ezerbaycan‟dan. ġeḫ 

„Ebdıreḫmen Baba‟nın Ģifresi, yanı ķonúĢması, bizim ķonúĢmamız ġeḫ „Ebdıreḫmen 

Dede‟niñ Ģifresi, annadın mı? BaĢķa yerde ķatma yoḫ. Çünḱü bu tarafımız Ḱürt, bu 

tarımız, dört tarafımız Ḱürt. Biz yalanız burda bir Türḱ ḱöyü olaraḫ, Türḱ bayrağını 5 

ķaldırmaḫ gibi, Türḱ ḱöyü olaraḫ biz burda numuneyıḫ. 

- Kız isteme ve düğünlerden bahseder misin?                                              
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ġindi, ķaḫar iḱüĢ tene yaĢlı giĢi, biliyon mú, ḱamil yanı, gideller ġız istemeye. 

Allah‟ın emrinen, Peḫember‟ín ķevlınen iĢte ġızını istemeye geldik. Bi de hanı, ġız 

evi de naz evi ya birez. Ġadınlar ǵider, mesela böyükler ǵider, â sonna tabı ġadınlar 10 

evel bi ḫeber ǵetirirler, yanı ḱi bi önćülüķ…Ondan sonna erḱeḱler de „ácebe bizim 

ġızın göynü var mı; yoḫ mú – hanı bu ḫeyat meselesi - derḱen bu, bu dayre birez 

geniĢir. Hanı suya bi daĢ bıraḫırsan Ģeyi geniĢı̊ ẙō ya… Ondan sonna böyüḱler ǵider, 

Allah‟ın emrinen isteller. Ġızını babası, anası, uyğun ǵörür, verírse burda açıĢ 

yapılı˚ẙō, yanı ikram, yemeġ, iĢmeġ olúr, o da ḫökmine ǵöre, evine ǵöre, bilı̊ẙōn 15 

mú? Mesela, Ebey ġızını verdí, Ģeye Viťdo‟nún oğlúna, ee… Viťdo‟nún oğlıǵil 

ǵetmiĢ ḱi, bu Hesig‟in evinde oturı˚ẙōdú, Ebey, hanı burayı da diyem ǵülen, demiĢ ḱi 

bunarı ácebe ne edeḫ, ee… demiĢ bi loķma ileçer, Ģeḱer, Ģeḱeri uĢaḫlar yı̊ẙō, la anca 

aparaḫ ben bunú samanlığa ķoyam ḱi, uĢaḫlar ǵörmı̊ ye, gidı̊ẙō samanlıḫda, çıra da 

yoḫ, samanlıḫda Ģeḱer arı˚ẙō ḱi, bi çay biĢire, hanı ġızını verdíğı adamlara. Bele 20 

olı˚ẙō yanı, ondan sonna biz de örf-ádet hanı Ġslam tariḫinde örf-„ádet babası, anası 

ölǘrse, baba malından, yanı ḱi bu evden ǵelin olan giĢi , baba malından bi mikdar 

fazla babasının adına alabilı̊ ẙō. Mesela, sizin burda Hevıno‟ya verdiñiz ya, Ķoca‟nın 

yerini. O Ömer Ağa‟nan Ḥesen Bezo bacanaḫmıĢ, bu Elıġusto Ebo ǵidı̊ẙō, Ömer Ağa 

ḫesteḱen sormı˚ya ǵidı̊ ẙō, bu Elıġustoǵilin kökǘ yoḫ ya, camıdan tutı˚ẙō, endirı̊ẙō, 25 

bilı̊ẙōn mu? Ǵidı̊ẙō, dı̊ẙō: - Ömer Ağa dı̊ ẙō, ǵeĢmiĢ olsun, tek saña ǵelmiyeydı bu 

dert baña ǵeleydi . O da dı̊ ẙō ḱi, Ömer Ağa Çolağ‟ın babası, senin dedeñnen onar 

bacanaḫlar. Köyün de ileri ǵelen adamı, papaz iḱi tene biri Ömer Ağa, biri de Baba 

Mıstafa, Topbo‟nún dedesi, benim de dedem.  

  –Sen evlendiğin zaman düğün çaldılar mı?  30 

Ula ḫeyir mí saña? Heç… Yav, ḫah ellí ķağıt ķererdí , Melik dı̊ ẙōdı ḱi, bu 

Dırrey var ya, Cüccüle‟nin avradı, Dırrey ǵelin olı˚ẙō, bi de Çaķır‟ın avradı, Suvaḫçı 

diyoḫ biz, adı Zeynep de Suvaḫçı diyoḫ, Ģindi o da ǵelin olı˚ẙō, ee… ķalın ney? 

  -Bu dediklerin kaç sene oluyor? 45-50 sene oldu mu?  

Baḫ hele, atmıĢ sene de olı˚ẙō, sonna Ģey dı̊ ẙō ḱi, yav, iĢte ķererímíz ġızların 35 

ellí ķağıt, ellí ķağıt ķalın yanı, yanı örf-„ádet, yâv ben anaña annadıñ mı bu parı˚ya 

ǵöre sen böyǘk olmañ lazım. Yedí yüz elli ķağıt para verdim. Cumeğetí salı˚ẙōḫ, yoḫ 
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etegini ver görürsen, onu doldúrmassanız vermem. Yedi yüz elli ķağıt, yedí avrať 

ķalını verdim ben anaña. Meḫseť ḱi sözǘmüz o , kimsı̊ye vermı̊ ye, biz bi ḱere 

istemı̊ye geĢtíḫ. 40 

 

C 

 

–Anamın gönlü var mıydı yok muydu seni almaya? 

Ḱim, la anañ ḫeyvan ǵibi bi adamdı, deyil mi? ġindi Hösso Emmí‟m 

vermı̊ẙō, Remmo‟ya istedíḫ, vermı̊ẙō, Edem de dedi ḱi, Edem „eynadıdı, ula evde 

saçıñı ağardırım, öteḱi oğlúma beklerim. Remmo‟yı getdıḫ, Ģeḫerden everdıḫ, Ģu ḱör 

Ġenıǵilin bi hanım ġızı vardı, getdıḫ derḱen Ḫanım yanı, isminde, bu Ģeyin böyǘk 5 

bacısı, bu Solo‟nún avradının böyǘk bacısı, hadı baḫim demedıler mi ḱi, orya ǵelen 

cumeğet, böyǘk ġız durdúğú yerde ḉüççügünǘ niye istı̊ ẙōñuz? Remmo da ǵetmíĢ 

hanı, KerĢin‟in davarı berı̊ ye ǵelı̊ẙō ya, ǵetmıĢ ḱi Ḫanım mesela Ġenıǵil ḱöyǘn ileri 

ǵelen evi, yetmiĢ ťene ķoyúnı sağmıĢ, hepsinden evel de eve girmiĢ, Remmo da 

ġelbınden demiĢ: - Ben bunu alacayım, hanı onar da, soyadı onarıñ da ”ġeḱer”, aha 10 

derḱen, aha sonna bu Sırımlı sininde yatmasın, Sırımlı diyo ḱi, böyǘk ġız durduğu 

yerde küççüķ ġızı niye istı̊ ẙōñúz? Aha derḱen bize vermedíler, hanı vermedíler, biz 

de böyǘk ġızını almadıḫ o Solo‟nún avradının, burayı dinne, teĢtde asbabını yuduğu 

billi diyo, ǵelecek asbabda bu asbabım yunmı˚ya, cenezem yuna, bu eḱip bele diyo, 

hanı bizim Remmo‟da ǵözǘ var ya. Aha derḱen, yav genç yaĢında öldǘ, ǵetdi. Get, 15 

ḥesab et, çünḱü Öro, ne cumeğete uyardı, Öro bele daĢnan öldǘrileceḫ bi adamdı. 

‟Áynı Öro‟nun Ģeyinden „Ebdıreḫmen ǵidı̊ẙō, Remmo‟nún oğlú. 

  –Kaç sene niĢanlı kaldın? 

O zaman bu paraları pedahlamaḫ üḉun, ķolay deyil. 

–Kaç gün düğün çaldı? 20 
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Ġḱi ǵün, bizim „ádetler iḱi ǵün. Hanı buǵün düğün ǵelir, yarın da ǵelin ǵelir , 

ata bindirı̊ẙōlar, sileḫ sıḫı˚ẙōlar, ohoo… Zeyrata çıḫarı˚ẙōlar, eve daha güvegi evine 

getmeden daha zeyrata çıḫar, Ģindi de taḫsiler zeyrata gelı̊ẙō.  

–Annem attan inmeden herhangi bir Ģey istedi mi? 

Bunú da diyem, atdan endíğí billi, o böyǘḱ, yaĢlı avratlar dedi ḱi : - Ǵelin 25 

atdan endíḫten soyna hanı ǵüvegi ĢoĢban Ģey edı̊ ẙō ya, sağ ayağını ayağının üstüne 

ķoy ḱi, sözǘñ üstün ola, aha bi de bu var. Baba, Nurey enmı̊ ẙōdú, dedim Ģeher ev 

seniñ olsún, satdı, yidiler. „Áynı,‟áynı „ádet, baba Ģura seniñ olsún, nere ġeymetlise, 

bu eve ortaḫ ya. 

 

D 

 

–Askerliği nerde yaptın? 

„Ásgerlığı Burdur‟da, ben topçúydúm. Burdur‟da „ácemi birligi, üç buçuḫ ay. 

Burdur‟da Tuğay Ķumandanı var, seḱiz biñ giĢiye baḫı˚yo, annıyon mú? Tuğay 

Ķumandanı, hanı „ásgerlıḫ dağıtım olursa, hanı „ácemí dağıtımı, ķumandan soru˚ẙō, 

diyo ḱi: Oğlúm, nerelísín? Ben Adıyamanlıyım. Hanı orda „ásgeriye baḫıcıları var, 5 

dosyalarına baḫıyolar, dosyamı endırdıler, neresíndensín? - Ġndere, Zey ḱöyündením, 

merkeze bağlıyım. -ÍaĢ kilometıre, yedi kilometıre bizim ora, hanı vilayete. Â 

derḱen, dedi ḱi: - Oğlúm, Ģeyin çoḫ gözel çıḫdı, seni nerye verem. Tuğay Ķumandanı 

dört biñ giĢiye baḫı˚ẙō. Hanı, bi albay bi alaya baḫı˚ẙō, bu dört biñ giĢiye baḫı˚ẙō. 

Sayın Ķumandanım, dedím, Türḱiye‟nin dört bucağında eñ icra bölüge hazrım. Hanı 10 

ḱimisi bura temiz , burya niye beni verdin , ǵetmı̊ẙō ya, dedí : - Oğlúm, beni de 

duyğulandırdın, o da erḱek adam, ölmüĢse Allah reḥmet elesín, ķalmıĢsa Allah 

selametliġ versín, ula Sivas dedí erḱekleriñ ḫarman oldúğú yer, SivaslıymıĢ gendí, 

ula sen bele, sen her zaman bize lazımsın, ḱötü zamanda her yere ǵidebilirsin, hanı 

Türḱiye dara düĢerse, ben de seni dedí, ǵeldíğín yolú üçe böldǘm, burdan Afyon bir; 15 

Adana iḱi; hanı burdan Burdur‟a ǵidı̊ ẙōḫ ya, â derḱen Afyon bir dedí; Adana iḱi; bi 
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yolún ķalacaḫ, ǵeldíğın yolú üçe böldǘm, bi yolún ķalı˚ẙō, Adıyaman‟a ǵiden. Yav 

Adana‟ya ǵeldıḫ ḱi, otúz beĢ senedir Burdur‟a düĢmiyen ķar o sene düĢer, ǵeldím 

burya, Ḥecı‟nın bi ķardaĢı var, Osman isminde, ben burdan ǵetdíğím billi Ķaradağ‟a 

dabança sıḫı˚ẙōdú, hanı çocıḫ ya, tâķ,tâķ,tâķ… ķurdú öldürdümâ diyo, yav ǵeldím ne 20 

Osman var, doķķúz yaĢıñda ne Ġbo var, ne Hidayet var, ölmǘĢler. Ġḱi tene 

ķardaĢımın, birini defnedı̊ẙōlar, ǵelı̊ẙōrlar ḱi biri daha ölmǘĢ. Â derḱen Allah bunu 

sonnadan sonnı˚ya verdi, dört ķardaĢı aḫírete ǵetdi, bu da bize ķaldı.                                                                                                 

  –Askerde zorluk yaĢadın mı? 

Yoḫ, Ģindi onu ǵene deyim varlığ olmasın, bir ǵün onbaĢı intiḥemıne ǵirdim 25 

ben, annadın mı, hanı bizim birliḱ, ölĢme birligi denilı̊ ẙō, bilı̊ẙōn mú? Hanı, 

topçúnún ķısım ķısım Ģeyleri var, biz ölĢme birligindeníḫ. Burda biz ölçǘyǘ 

ölçü˚ẙōḫ, ķumandana Ģeyini verı̊ẙōḫ, hanı kilometıresíní, topún üstüñe biz ǵetmı̊ẙōḫ, 

biz topún tetegini çekmı̊ ẙōḫ, biz ölḉü verı̊ ẙōḫ, Ģu ġeder kilometıreye top, o 

araĢtırmacılar, yanı ķumandan olanlar orya hedefe atı˚ẙōlar, topçúydúm, topún da 30 

üstüne ǵetmı̊ẙōdúm, yanı biz ölḉǘcǘydíḫ. Ha ondan sonna yanı ḱi onbaĢı intiḥemıne 

ǵideceyıḫ, dedi ḱi hanı çüt çüt ǵidı̊ẙōlar ya intiḥemıne, bele sırı˚ya dizilı̊ẙōlar, çüt çüt 

ǵidı̊ẙōlar, intiḥem ifadesíní verı̊ ẙōlar, Ģindi arḫadaĢım da Ģeylídí, Ege 

Bölgesí‟ndendí; Aydınlı. Yav arḫadaĢ dedím, seníñ teḫsílín ney, bením teḫsílím dedi, 

lise terḱ. Ben de ilḱoķul mezunúyúm, bizim öğretmenímíz bizim ḱöylüydü, bilı̊ẙōn 35 

mú, bi insanıñ ḫafizesi ġuvetlí olursa çoḫ gözel yanı Ģeylí olur, bilǵili olur, e Ģindí 

dedíḫ, Ģindí unutdúḫ,o zaman olmaz. Annadın mı, ilḱoķul mezunuyum, bizim ilḱoķul 

öretmení dedí ḱi, oğlum dedí, adı Ģeydí, Beḱir, Beḱir Eyilmez, ġeḱer dedí, bizim 

soyadımız “ġeḱer” ya, müfetiĢ ǵeldíğı ǵün ǵel, baĢķa ǵün ǵelme, davarıña ǵet. ġindí 

onnan bir ǵetdíḫ, dedím bunuñ yanında benim bilǵim ney yav, ǵetdíḫ hanı sıranan 40 

yüzbaĢı bi yerde ifade alı˚ẙō, üsteymen bi yerde ifade alı˚ẙō, sorú sorı˚ẙō yanı, 

baĢçavuĢlar bi yerde alı˚ẙō, sıranan ǵetdíḫ. ġindi sorı˚ẙō Türḱiye‟de ķaç nehir var? 

O, ben lise mezunuyum diyen bi yumağ oldú, hanı ikinci baña soracaḫ, yumuldú, 

Türḱiye‟de ķaç nehir var, dedí, ķumandan, Ḱüççüķ Menderes, Böyük Menderes, 

Ķızılırmaḫ, Seyḫan, Ceyḫan, Fırat Nehri, yanı Ģeyi bu Diyarbaķır‟ınkíní sölemedim, 45 

Dijle‟yi sölemedím, peḱi dedí, hanısından en çoḫ su aḫı˚ẙō, en çoḫ su Fırat 

Nehri‟nden aḫar, hanı nehirleri sayı˚ẙōḫ ya, ķaynağını nerden alır, sorı˚ẙō, ķaynağını 
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dedím, Erzurum Palantöken Dağı‟ndan alır, Muzur Dağları‟nı bölereḱ, Ezircan, bu 

bizim Malatya‟dan evel bi Ģeher var, Elazığ, Malatya‟yı bölereḱ, Adıyaman, Urfa‟yı 

bölereḱ, Surı̊ye‟ye, Surı̊ye‟yi bölere ḱ, Ġraķ‟a, Ġraķ‟ı bölereḱ Ḱörfez‟e ǵider. Öff! 50 

dedí. Hadí baḫím öteḱine ǵet o bi soru soru˚ẙō, öteḱine ǵetdíḫ bi soru soru˚ẙō, biri de 

Ģey edı̊ẙō, hanı manġa, hanı onbaĢı olanlar, hele bu da yaķıĢı˚ẙō mú; yaķıĢmı˚ẙō mú; 

ķumut vermı̊ye, bi manġa Ģey edı̊ ẙō, hanı ķuĢadı˚ẙō, hazır ol, ilerle, hanı marĢ marĢ, 

yanı yürüdü˚ẙō, o Ģeyleri yaptıḫdan sonna, devri ǵün oldú, hanı bu ǵün soru ǵünü, 

devri ǵün oldú. Bizim yüzbaĢı, hanı bölüġ ķatibi var ya, bölüġ ķatibi ǵeldi, biz ölĢme 55 

bölügǘ iḱi yüz elli giĢiyíḫ, bataryalar ellí giĢi, atmıĢ giĢi, biliyon mú, biz iḱi yüz elli 

giĢiyíḫ, ǵeldı, dedi ḱi, Meḥmet ġeḱer ḱim, biz de yemegi beklı̊ ẙōḫ yanı, dedím 

benim, ben de ķapınıñ arḫasında iḱi yüz elli giĢiniñ içinde tenefus etme ķolay deyil, 

Ģurda pencere var, orda ġapı var yanı temiz hava ǵelı̊ ẙō ya, ġapının ardındayım, 

Meḥmet ġeḱer benim, seni yüzbaĢı bölüġ binasında, istı̊ẙō, ben de baĢtolbağım, 60 

ǵetdím, bölüġ binasına, hanı bu topúḫ selamı da bi ġapı döymı̊ ye benzer, annıyon 

mú? Potinín topúğúnú birbirine vurdum, yanı ḱi yüzbaĢım ǵeldím deyin, hanı ġapı 

döyme ǵibi, emriñe hazırım, teĢekür ederím oğlúm dedi, sen onbaĢı intıḥemınde iḱi 

yüz elli giĢiniñ içinde en üksek puanı almıĢsın, seniñ canın sağolsun dedím, ondan 

sonna seni dedí, Erzurum‟a ǵöndereḫ, üḉ ay orda ķurs gördükden sonna çavuĢ 65 

rütbesine, çünḱü onbaĢıyı alay verı̊ẙō, çavuĢu ordu verı̊ẙō, sağol ķumandanım dedím, 

ben onbaĢı intıḥemıne de ǵirmeyecekdím, sağlam bi er olursam benden yiğidi yoḫ, 

boynunu bükdü, Ģu neğmet ḥaķķı üḉun, vatanıñ, milletiñ saña iḫtiyacı var, yavrum 

dedí, yanı o yüzbaĢı, ǵel beni dinne ǵet, â derḱen, ben cığara iĢmı̊ ẙōdúm, onbaĢı 

meğeĢı baña yetı̊ẙōdu, daha çavuĢ da ayrı.  70 

  –Niye askere geç gittin? 

Oğlan onú sorı˚ẙō, oğlum baña baḫ, biz ķardaĢım „Áḫmet‟nen bi çüt olı˚ẙōḫ, 

annadın mı, dayim dünya baña zindan, hadi baḫim, anam, hanı, iḱi çocúğú 

besleyemı̊ẙō, hanı bizden soyna daha çocúğú olmı˚ẙō, â derḱen, hadi baḫim, Ģindi 

ben sabbah bi yemeġ yiyim, üĢ ǵüne ġeder, yemeġ aķlıma ǵelmez, yanı isyan etmem, 75 

üĢ ǵün benim idarem baña yetı̊ ẙō, bu daha anamın çüt doğurmasından bilir, yabancı, 

buña bi damla süt verir mí; „ácep vermez mí, hanı baĢķa avratlar, â derḱen, daha 

benim idarem ordan.    
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E 

 

–BaĢka bir kadın emzirdi mi seni? 

ġindi Tato beni emzírdí bir; bi de bu Allo Mamo‟nun avradı var ya, 

„Áḫme‟nın anası , dı̊ẙōlar ḱi nerye ǵidı̊ ẙōn, ona Çelbıskey dı̊ ẙōlardı, ondan sonna, 

ben ölürüm deyin, beni ḱütüge edem ķomı˚ẙō, „Áḫmed‟ı ķoyı˚ẙō, o ķardaĢımın adı 

„Áḫmet ya, biz bi çüt olu˚ẙōḫ, yedi yaĢında ġızamıḫ ǵelı̊ẙō, hanı bi dert, ġızamıḫ onú 5 

götürü˚ẙō, çiçek de ǵöz alıcıdır, çiçek de benim ǵözǘmǘ bozu˚ẙō, annadın mı, yanı 

ölmedıḫ amma ǵözden aha Ģindi burda ḫerf olsa oḫúyamam, o ķardaĢım yedi yaĢında 

öldǘ, ķütüge o geĢmiĢdí, hanı beni ķomamıĢlar, bu ölür demiĢler, zeman ǵeldí, ben 

on iḱi yaĢındayım, annıyon mú, babam ǵötǘrdǘ, bi nüfüŝ meğmuru var, isgelet ǵibi, 

yanı cesadında heç et-met yoḫ, yanı isġelet ǵibi bi adam, yaní Ģey müdürü, yav iĢte 10 

nüfüŝ meğmuru, derḱen, dedí ne var Ḥeso, hanı Adıyaman küççükdǘ ya, ḱöy ǵibindi, 

dedi ḱi, bizim yeñi doğdúmız oldu, acı ḱütüge ķo, on iḱi yaĢından sonna. Yeni 

doğdú, ḱütüge ķodú, bu tariḫi bi Ģey, burayı eyi dinne, dedi ḱi Ḥeso, babamın adı 

Ḥessen ya, hele ǵetme dedi, aile kütügüne ǵöre, nüfüzüne göre, yani nüfüze baḫacaḫ 

ya, saña birez dedi, Ġeyseri çiti vereceyim, Ģindi Ģey yoḫ, yanı asbab yoḫ ǵeye, bu 15 

Vitdo, íaraçılar ǵelı̊ ẙō, Ģeye ķonu˚ẙō, ḫarman yerine, bilı̊ẙōn mú, Vitdo da asbabı 

ķurı˚ya diye, örtüde yatı˚ẙō ḱi asbabı ķurı˚ya ḱi, ķaḫa, ǵeye, hanı çılbaḫ çılbaḫ örtüde 

yatı˚ẙō, biz o ǵünden ǵelı̊ ẙōḫ, ondan sonna íaraçılar ǵelı̊ ẙō, hadi baḫim diyo ḱi 

íaraçılar bu ḱöyün ağası kim, bu Vitdo‟yú da zaķlanaraḫ “ağa” dı̊ẙōlar, iĢte „Áḫmed 

Ağa, o nerde, ha evi bura ha, neyse bu sefer Vitdo da tiryeḱi ya, ǵidı̊ẙō, bu sefer 20 

ǵelı̊ẙō damdan, bele çardaḫ ev, iki ķat ev yoḫ, â derḱen yanı bi çadır ǵibi otúru˚ẙō, 

yanı iḱi ķata çardaḫ ev deller, ḫanım ǵene beni ağa etdíler ha, zaķlanı˚ẙōlar yanı, hele 

ǵene baña bi loķma, bi haĢlıḫ ver ḱi, eee… ne verem „Áḫmed, biz acımızdan 

ölü˚ẙōḫ. Ḱeteníní yel atmamaḫ üḉun, o reĢat Ģeyler var, para ucúna bele nik 

taḫı˚ẙōlar ḱi yel atmıya, Ģindi bu maĢaťlar ne ǵözel, â derḱen ġadının ḱeteníní yel 25 

atmamaḫ üḉun burya bi ķulp yapı˚ẙōlar, nik dellerdí, â derḱen, baĢına bele ketenínín 

burya soḫardı ḱi yel yanı üzünü aĢmı˚ya, ha Ģindi bu Ģeyde, Ķaradeníz ķıyısında, 

Rusya civarı var ya, biznen Rusya arası ĶıyomaĢatlar, iĢte bu maĢatı yapan o bizim 



 

 

110 

Türḱ asıllılar. ĠĢte, bu Vitdolar milletí, tâ Usup Aleyhiselam‟ın zemanında deñízler 

çökmǘĢ, yedi sene yağıĢ olmamıĢ, iĢte o zaman Ķaradeníz‟den ǵelı̊ẙōlar, hanı “Tuna 30 

nehrí aḫmam dı̊ẙōr”, o hanı paĢa ben de Tuna‟dan çıḫmam dı̊ẙō, Ġazi Osman PaĢa , 

bir sene devletden gendíne yardım ǵetmı̊ẙō, hanı Tuna nehrínde,‟ásgeriyeye.                                                                                   

– Senin elbisen var mıydı peki? 

 Dedí ḱi Ḥesso dur, babama dedí, aile kütügüne ǵöre de, nüfüŝünüze baḫam, 

yav dutdú, Ġayseri‟de demeḱ, fabriķa varmıĢ, Ġayseri çiti bize, aile baĢına yanı, bize 35 

bi sürü asbab verdí, ǵetírdíḫ, ḱöyneḱ etdíḫ, Ģey etdíḫ anam dedí ḱi, oğlúm ḫeyírlí 

evladım senmiĢsín, aha biz üstümüz-baĢımız yoḫdú ḱi dıĢarda ǵezeḫ. Dört metre çit, 

Ġayseri çiti ha. Yalañız burayı unutma, Meḥmed‟ın anası, çünḱü biz adam sarrafıyıḫ, 

yanı böyük anan, bu ḱöyde ele bi becerekli aile olmadı, çıḫmadı yanı, Ģindi bu baña 

“paĢa”derdí, ha bi de Ḥessen deden var ya, o da becereklídí, Ģindi bu baña 40 

“paĢa”derdí, hanı ben bunun ķumandanıyım, davĢan ister ķaḫsın yanı ḱeklik ister 

uĢsun, ister ķaĢsın, bi ḱere tüfegimi doğrutdúm mu, aha burada hemen düĢerdí, 

ǵelırdíḫ nerden ǵelı̊ ẙōḫ, ǵürüzden, Meḥmed demezdí mı ḱi, aḫĢam namazı aha bu 

zaman ǵelı̊ ẙōḫ ya, hele ǵel la anam n‟êtmíĢ, n‟êtmıĢse yeḫ de, ǵiderdíḫ, elímízde 

davĢan bu hazır yemeġ, neyse biz yene ġeder o davĢanı üzü˚ẙōdú, biĢirı̊ẙō öyümüze 45 

ǵetirı̊ẙōdú, yanı bu bi becerí, üĢ ťene, dört ťene öldürdǘğǘmǘz ǵünler oldú.      

 

F 

 

– Amca, sen kaç doğumlusun? 

Ben, doķķúz yüz otuz iḱi doğúmlúyúm. 

–Atatürk‟ü hatırlamıyorsun o zaman? 

Atatürḱ vardı, iĢte o zaman otúz yeddí Atatürḱ dünyasını değiĢtí ya, otúz 

seḱizde yanı ḱi o zaman bi tek bizim ḱöyde oķul vardı, çünḱü bu oķulu Ģeye verdíler 5 

Ķucaḫ Nahyesí‟ne, Ķucaḫ almadı, sonna Esensoy ǵeldí burya, bu Memed Ede 
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mıḫdar, dedí ḱi istegiñiz ney, zatan Adıyaman bi vali ǵördü, baĢķa da yoḫ, bení de 

sözcǘ olaraḫ hanı millet çıḫartdı, sayın ķumandanım dedím, sayın paĢam ķumandan 

deyil paĢam, yolúmúz,suyumuz,oķúlúmúz, hanı yol olmasa bi Ģey ǵelmez, su olmasa 

ḫeyat olmaz, annadın mı, ha bu ortaoķúlú ben ǵetírdím, genĢlerímíze dedím, ev kirası 10 

vermı̊ẙōlar, yanı, evleríní kirı̊ ya vermı̊ ẙōlar, genç ya, telebelere, ha onun uḉun, ev 

zorluğu çekoḫ dedí, ḱöyümüze ortaoķulun alınması lazım ḱi, mesela çocuḫlarımız 

ḱöyde oḫusun, annadın mı, bele bu yanımı da bele Ģey edı̊ ẙōlar bizim safda duranlar, 

la hanı ḱöyde ortaoķúl var la, ele deme la, ilerígörüĢǘñǘz yoḫ ḱi, ben de sizin ǵibi 

olsadım, daha sonna bu ortaoķúlú örneḱ çevre ḱöylere biz dağıtdıḫ, annadın mı, ha bi 15 

de bu. 

– Ġkinci Dünya SavaĢı yıllarında kıtlık olmuĢ. O dönemi hatırlıyor musun?   

Onu deyim, Ģindi bir ǵün, ben çüccügüm, evde yekmertíde otúru˚ẙōḫ, anam 

mercimek ķıyması etmíĢ, mercimeḱ ķıyması yetmez deyin, eĢĢeḱ darısı unu 

ķatı˚ẙōlardı, annadın mı, dedím ḱi, ana ben o eĢĢeḱ darısı ununu ķatarsan yememâ, 20 

hanı anneye naz geçı̊ ẙō ya, acı baña o mercimek ķıymasından verâ, anamın 

yanındayım, babam da bele baban ǵibi, bi sıḫım verdı, yidim, bi sıḫım da bele 

arḫasına, baña uzatdığı zaman, edem ǵördǘ, yanı babam ǵördǘ, niye onun ķanı 

bunardan ķırmızı mı dedí, ana baĢķa, baba baĢķa, ha derḱen, bu ķıtlığı bilı̊ ẙōm, 

küçcükdǘm, o zaman yoḫ yoḫ on iḱi yaĢında deyildím, çoḫ küçcükdǘm, hanı sada 25 

ķıymayı yebilı̊ẙōdúm, iĢte anamdan o ķıymayı istedíğímín Ģeyi, örnegi.                            

Mehmet ġeker’in Av Hatırası 

Ǵece oturu˚ẙōḫ ḱi davĢan yayılmıya ǵele, çayıra, iĢte biz de davĢan ǵelírse bi 

tene vuraḫ, ǵeleḫ, yanı bir mi iḱi mi, av meselesí. Neyse, hade baḫim, Meḥmed de 

birez nezzan, yanı bizim „Ebdıreḫmen, Ģey Memet ǵibin, daha siz yoḫsúnúzâ o 30 

zaman, annadın mı, â sonna dedím ḱi, â sen Ģurya otúr, baḫ Adıyaman‟ın ıĢıḫları 

ǵörünü˚ẙō, hanı bu Adıyaman‟a ceryan ǵelmiĢ ya, ıĢıḫlar ǵörünü˚ẙō daha bu barac-

marac bi Ģey yoḫ, hade baḫím iĢte o ıĢıḫları ǵör, o depeden Adıyaman‟a baḫı˚ẙō, yanı 

gendíní avudu˚ẙō, â derḱen, ben de ǵetdím, bi çuḫur, hanı çayıra otúrdúm sonna, 

hade baḫım, baḫdım davĢanın, biri ǵeldí, atdım, düĢdǘ, bi baḫdım Meḥemed ǵeldí, 35 

ǵeldí, dili-mili ḱesiḱ, ben össeğet bildim ḱi, yanı nerdese uyacaḫ, â derḱen, Meḥmet 
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dedím, hadı o davĢanı al da yi, eledí, deyil mı, davĢanı al ḱi, birez ağırlığ ola yanı sen 

ķızañ, aldıḫ, ǵeldíḫ Ģeye, ağılın baĢının orya ǵeldíḫ, dedí ḱi, paĢa ben niye ele 

olmúĢdúm ele, dedím, ben onun ferġıne vardım, sen çoḫ üĢümüĢdün onun üḉun, 

yoldan ǵelmı̊ẙōḫ, dağlardan yararaḫ. 40 

Ordan ǵene bi örneġ verim, Malatya hanı Adıyaman daha ķezaydı ya, 

Malatya‟ya pirinĢ ǵötürü˚ẙōlar burdan, bizim tallalar pirinĢdi , sıranan yeddí senede 

bi sıra ǵelı̊ ẙōdú, pirinĢ ǵötürü˚ẙōlar Malatya‟ya, eee… n„ōlacaḫ, Malata‟dan 

ǵelı̊ẙōlar, hanı ḫeyvannan ǵidı̊ ẙōlar ya , ǵelı̊ẙōlar, o bizim ķezzanın adı ney, 

Celiḱan‟da bu „ÁbıĢey orda Ģeydí, Ķoçalı‟da bizim bi dostúmúz var, ḫele sürün, 45 

sürün, ǵideḫ o Ḥessen-ı Bazzeǵil‟de yataḫ, hanı her ev de ḫeyvan ķabıl etmı̊ ẙō ya, 

yerim yoḫ dı̊ẙō, â derḱen onar bizim yanı durağımızdı o evler, neyse, Ģey hava da 

ayaz, eĢĢeknen la, ķatır kimin elínde var, küfletíní doyuramı˚ẙō bi de ona arpa mı 

vere, ḫeyír mí saña yav, â derḱen, iḱüḉ evín iḱi ökǘzǘ vardı, birbirinen Ģey 

edı̊ẙōlardı, değiĢiķ, çünḱü, bi çüt öküzü besliyemı̊ ẙō, annadın mı, o ǵünleri yaĢadıḫ 50 

biz yav, ondan sonna hade baḫím, n‟edeceyik? Ķoçalı‟da hava ayaz, gece ha, bi 

ıḫtíyar dıĢarı çıḫı˚ẙō, o evin sáğbı â, o mısafırlarına ǵeri ǵelı̊ ẙō diyo ḱi, ķaḫın 

arḫadaĢlar, ķaḫın, yíldízlar oynu˚ẙō, ķar hazzır, ķaḫın, yanı, bu bizim hanı örnegin, 

özünü ǵörmı̊yenler, la bu ķavat bizi ķoğu˚ẙō yav, hava ayaz, nerde ķar ǵelı̊ ẙō, eğer 

burda ķalırsanız üḉ ay burda ķalırsınız, ǵidemezsíníz, hanı ḫeyvanınız ǵetmez, yollar 55 

ḫapanır, Ģindi ķaḫıp ǵidı̊ẙōsanız ǵidin, yoḫsa burda ķalırsınız üç ay, dı̊ẙōlar, bu ķavat 

bizi ķoğu˚ẙō yav, yanı bahine arı˚ẙō, yav bunar ǵelı̊ ẙōlar o Ǵerǵerí‟nín orya 

ǵelı̊ẙōlar var ya, bi ķar dutu˚ẙō, bi de o adam diyo ḱi ķarda yağarsa bele birez 

ḫeyvanlarınız aḫĢam ǵetdíğí zaman öyünü-ardını ǵörmü˚ẙōnúz ya, mesela on tene 

ḫeyvan ǵidı̊ẙō, en arḫadaḱine bi ip bağlayın yanı örḱen bağlayın, bu örneḱden ķaraçı 60 

ġızları hanı, bi deyneḱ bi eline bi deyneḱ de bi eline alı˚ẙō, o deynegin birini bele 

arḫasına dutu˚ẙō, yanı ǵelen it onú diĢlı̊ ye, cesatına ulaĢmadan, bele sürü˚ẙō ya, ķurt 

da ǵelír ḫeyvanını yimeye ǵelírse arḫasına bi Ģey yapın, yanı bi ip bağlayın, o ǵelír o 

ipi ǵeçíp de o ḫeyvanı yimez, yanı zedelemez, â derḱen, biz bunarı da yaĢadıḫ, o gece 

de ķar yağmıĢ, hanı yıldızlar oynu˚ẙō diyo ya, Ģindi evelden bele bu teḫmin diye bi 65 

Ģey yoḫ, ǵene, o da teḫmine dayanı˚ẙō, hanı yildızların oynamasından o adam yanı 

ķarın ǵeleceyini, iĢaret etmíĢ, tecırube, Ģindi beni de anam bi çüt doğúrdúḫdan sonna, 
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Áce Dezzem‟ín bi dermení vardı, bele elnen çeḱı̊ẙōdıḫ, hanı bi Ģey edı̊ ẙōlar, 

mercimeḱ mí çeḱeceḫsín, buğda mı çeḱeceḫsín, çeḱı̊ẙōlar, altı da dermen üstü de 

dermen, üstü ellí yanı elnen ǵönderı̊ ẙōḫ, â derḱen bu sefer Tato diyo ḱi, hanı bení 70 

emzíreceḫler, anamın bi çüt oğlú olmuĢ, hanısını emzíreḫ Sultan, anamın adı 

Sultan‟dı, â Meḥmed‟ı emzír, biri „Áḫmed biri Meḥmed‟dí, â derḱen, ‟Áynelı diyo 

ḱi, birine bením adımı ķuruñ, „Áḫmed, birne de Meḥmed ķuraḫ, hade baḫím, yeddí 

yaĢında o ġızamıḫda ölü˚ẙō, çiçeḱ de bením ǵözǘmǘ bozu˚ẙō, o ǵünnerí de yaĢadıḫ. 

Düğün Anısı 75 

        Ben de Hevıno‟yú ardıma ķatdım, yanı anañı ǵetíreceyíḫ, üḉ ay mı ney, 

Meḥmed de ǵetmíĢ, cerbenen ǵetmíĢ, pacadan enememíĢ, ǵül yanı burayı, anayıñ 

babası evíne ǵidı̊ ẙō, pacadan ene ḱi, yanı avradını vura mı, zornan mı apara, â 

derḱen, hadı baḫím bu da olmadı, ǵetdíḫ, Cıḫıney, ǵüvenlí avrad deyíldí, Remo 

nerdese temíz oldú; â derḱen, Cıḫıney de bele Abo‟ya yanı dedeñe yanı Remo‟nún 80 

babasıñın adı Abo ya, bele elíní vuru˚ẙō dizíñe, bu babañ ġardaĢım olsun verírsem, 

umudúmúzú ḱesı˚ẙōḫ, Hevıno da bêle, uyḫudan uyanmıĢ bayğın adamlar ǵibin, ben 

umudúmú ḱesdím, sen nasıl bunú yapdın yav, dedím ḱi, ǵidın, Ġmmi Dezze‟ñ vardı, 

bilı̊ẙō músún, Lalliġ‟iñ anası, erḱegine düĢmedí o,erḱeḱ mí erḱeḱdí, ǵidín baña 

Ġmmi‟yi çığırın, neyse dayılarından biri ǵetdí, ǵene Remmo‟dú herâlda, ǵetdí, gece 85 

Ġmmi‟yi çığırdı, Ġmmi ǵeldí; ġız dedí Zılḫa sení ġurban ederím Meḥmed‟ın ayağının 

altına ha, sen nasıl vermı̊ẙōn, â Ġmmi dutdú, bu iĢi yapdı, â derḱen, aldıḫ anayı 

ǵetírdıḫ de, ondan sona siz oldúnuz, o da ķara ǵün.
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Adı Soyadı     : Ahmet ÇAVUġ 

YaĢı                : 85 

Taḫsili            : Ġlkokul 

Derleme Yeri : Zey (Ġndere) Köyü / ADIYAMAN 

Konusu          : Serbest 

 

II 

 

A 

 

-Ahmet Amca bizlere köyümüz hakkında neler söyleyebilirsin, mesela tarihi 

hakkında? 

Oķúlún biliyon mú tarihiní ḫatırlayamıyom, biliyon mú, Atatürḱ öldügü 

zaman ben oķuldadım, baḫ ben ilḱoķúl mezunúyum, üĢ sene oḫúdúm, annadın mı, 

ondan sonna baḫ, diyne sen, on dört yaĢında babam beni everdí, üĢ sene niĢanlı 5 

ķaldım, niĢanlı ķaldıḫdan sonŕa, ǵetdıler bu, ilḱin dedíğím niĢanlı ķaldım, üĢ sene 

sonŕa ǵetdíler ǵetíreler utandığımdan emmímín evíne ǵetdím, ǵetírdíler sonŕa eve 

ǵeldím, vallaḫi bele baḫ, ben doķķúz yüz yirmi altı doğúmlúyúm, o zamana ġeder 

doķķúz üz yirmi altı doğumlulara ġeder, jandarma Adıyaman‟dan almı˚ẙōlardı, heç 

almı˚ẙōlardı, bi Meḥmed Emmí‟ní almıĢlardı, ”Belo”diyem ḱi, biz yüz atmıĢ bir giĢi 10 

eski ḫökümet binasında, aha hem yazılı, hem sözlü, öyleden soyna ǵelín dedí, 

hanınız ķazanmıĢsanız bellí olur, on dört giĢi aldılar, on dört giĢinen nisanın on 

doķúzunda Urfı˚‟ya heyete saldılar, yayan, orda Topçú Tuğayı mağne etdí bizi, yedi 

tene doḫtor, yedi giĢi aldılar, ǵeldím burda bi ḫafta ķaldım, bizi istedíler, bizi 

Mardin‟e verdíler, alayımız Mardin‟di, Mardin‟e ǵetdiḱ, iḱinci Jandarma Er Oķulu 15 

Van‟ın ErciĢ ķezası, ora verdíler bizi, orda üĢ buçuḫ ay ķurs ǵördüḫ, dağıtım olduḫ 
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ķura çekdíḫ, bením ķuram Van‟a düĢtǘ; Van‟da da ǵetdíḫ Alay Ķomútanı, Mıntıķa 

Ķomútanı, merkezler ayırı˚ẙō ya, beni Özalb‟a verdíler, on yeddí seğet yayan, on 

yeddí yayan ǵetdím.  

  

B 

 

–Askerde rahat mıydın? 

ġindi,‟ásger de reḫetımız baḫ sen yazmı˚ẙōn ḱi bunarı, sen bi ġelem Ģey varsa 

yaz ḱi, aha Ģindi baḫ, ben ǵetdím, bizim Rıfat Çeliḱķaya vardı, Merkez Gediḱlísı 

Özalp‟da, Münir Doğu da Merkez Ķomutanı‟dı, Jandarma ErbaĢ Oķúlú‟na verdíler, 

Urfa‟nın Bıreciķ ķezasından Mıstafa Öztürķ Ķıdemlı YüzbaĢı ǵeldí, bizim merḱeze, 5 

Vallahi baḫ, bením adımı almíẙōdú hemĢerím gel, dosya baḫı˚ẙō ya, tama Urfa‟nan 

Adıyaman ķomĢú ya, hemĢerím gel, bi ǵün bizim Rifat Çelikķaya demiĢ ḱi, 

Jandarma Ǵenel Ķomútanı Orǵeneral ġükrü Ķanatlı, iḱi tene bizim Özalb‟a suvarı, o 

zaman atı gendı paramızdan alı˚ẙōdıḫ, devletde ele bi Ģey yoğ idi, bilı̊ẙōn mú babam, 

aha ǵeldí elínde ķırbaç birinci bením hemĢerím, ben barmaḫ ķaldırdım, endír 10 

barmağını dedí, endírdím, bi tene Adanalı Ceyhan‟dan Memet Ķaragöz, o da zengin 

adamdı, tekrar barmaḫ ķaldırdım, dedím ķomútanım sen diyon, sen at al, süvari 

olacaḫsın, bením babam ben „ásger oldúğúm zaman ķırḫ beĢde on lıra cebíme para 

ķodú, ḫarĢlıḫ, on lıra, bahalılıḫ buğdanın ġıratı on iḱi lira, baḫ eḱmeḱ, para var, 

buğda yoḫ, ķernenen düzǘlmǘĢǘḫ sırada ǵidip Adıyaman‟da eḱmeḱ alı˚ẙōḫ, babam 15 

reḫmetliġ eḱmeḱcileri temehli˚ẙōdú, kepegi üyüdǘp ota ķatıp yi˚ẙōdıḫ, deyil mi, ben 

de dedím ķomútanım, süs, yoḫ olacaḫsın dedí, ben çevígdím yanı, geyiġ ǵibidim o 

zaman, dutdú bením adımdan, Eskisaraylı Osman vardı, Adıyaman‟ın yanı Ulu 

Cami‟nin yanında, mektubú ona saldı, ona tahütlü bi mektup saldı, otúz yeddí ǵün 

sürdǘ, yatmıĢdım, Pötürge‟den Adil Dilḱi vardı santıralcı, Malatya Pötürǵe‟de, ǵeldí, 20 

‟Áḫmet dedí, sení ķomútan istiyo, yav seğet on bire ǵelı̊ ẙō, elbísemí ǵeydím, 

tertemíz, ķılıḫ vazíyetím, ġapıyı çaldım, ǵel dedí o zaman viláyet Malatya‟dı, 

Malatya viláyetínín Adı˚yaman ķezası Zey ḱöyünden doķķúz yüz yirmí altı doğúmlú 
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Ķedír oğlú „Áḫmet ÇavuĢ‟u istemiĢsín, otúr hemĢerím dedí, otúrdúm, cığara 

içı̊ẙōdúm o zaman, dutdú Ģu geder pamúḫlú cığara ağzıma, dedím, evlat babayın 25 

yanında cığara iĢmez, içersın, iĢmezsín teḱrar zornan baña bí defa aldırdı, dedí sen 

dı̊ẙōdún babam faķir, babañ saña iḱi yüz lıra para yollamıĢ, o zaman ķırḫ altıda, iḱi 

yüz lıra, Adıyaman‟ın yarısını al, dedím Valla babam,  bi evín bi oğlúyúmâ,babamı 

bilirim, ne bacım var ne ġardaĢım var, heç yoḫâ, dedím, babam bi talla satmıĢdır, 

Valla bilmı̊ ẙōm dedí, bením oğlúm niye yayan ǵezsín, âḫḫ,aḫ… ġurban olayım 30 

yatdığı yere, he Valla dutmúĢ aĢağı çem, Abgıro‟nún komĢúsu var ya, ora babamızın 

çemídí, yüz ellí ḱağıda Ramazan‟nan Kötür‟e icara satmıĢ, anam da yeddí baťman 

ipliġ eyirmiĢ ķolúnan, çiriḫnen, satmıĢ on lıra eksílmíĢ, onu da Nıssey Abdıllah on 

lírayı ķomıĢ, Urfa‟dan baña iḱi yüz ķağıda bi at aldı, ata bindim, bizim bi Osman 

OnbaĢı vardı, laz Osman onbaĢı dedí, bením hemĢerímí ǵötür Topçú Tuğayı Van‟da, 35 

o zaman doḫtor-moḫtor biĢey yoḫ, at baytarı vardı, ǵeldí bizi meğne edı̊ ẙōdú yav, 

Türḱe on doķķúz milyondú hepısí on doķķúz milyondú, Müslüman‟ı, ǵavuru, cinganı 

hepısí on doķķúz milyondú, ǵeldik Erçek nahyası var Van‟ın boyraz tarafında, dedí 

„Áḫmet, dedím buyur OnbaĢım, ḫefif dedí dört nal, ben de çifte gem taḫmıĢım, ķafası 

sert, e tezze taḫım vermíĢler, cizme, tuluḫ zencírí bilmı̊ẙōm ben nasıl atın yularını 40 

elíme doladım, gögsǘmǘ ķoltúğúna verdím, ufaḫ bi mabız vurdúm, bele bi baḫdım ḱi 

Osman OnbaĢı burdan dêy „Ábig‟in ķorúsú denı ǵeride, ben atı zornan çevírdím, at 

bení yere atdı, desen at bení yere atdı bele dırnağını değiĢtírmedí, hémén ķaḫdım, ata 

bindim geldím, ‟Áḫmet düĢdün mǘ ele dedí, yoḫ endím-bindím ķomútanım, endím-

bindím dedím, ǵetdik Van‟a Topçú Tuğayı Van Gölü‟nün üstünde Allah sení 45 

inandırsın Memet, ê buranan su ambarı ġeder var diḱine rampa,  mermer daĢdan 

döĢelí, o derenín içine bi un fabríķası var, bi tene un fabríķası vardı, bilı̊ẙōn mú, 

içerden bi ķomútan çıḫdı, baña ât bin dedí, onbaĢı dosyayı verdí ya elíne, bindim ata, 

o zaman seyzen altı ḱilo ǵelı̊ ẙōm, pelivan ǵibidim, dedí ben birinci düdügǘ 

çalacayım iḱinci düdügǘ çalacayım, üçüncü düdügde dedí dört nal dedí un fabríķası, 50 

sağ tarafı Van Gölü, iĢte bildiğimiz süllüm, ben düdüġ çalarım da sen duymazsın, 

tekrar dört nal bura dedí. Valla Memet, ê ben Van Gölü sağ tarafımda, Ģu mibareḱ 

ġeḫ „Ebdıreḫmen Baba ḫatırıma, yav baba dedím, ḫimmet senden, ǵetírene baḫ, aĢağı 

endím o dereyin içine un fabríķasına, zornan çevírdím bu atı, ķafası sert, beslemíĢíḫ 

bele ǵörsen, aķlın aḫı̊ẙō, ê ben gögsǘmǘ ķoltúğúna verdím, buña bi mabız vurdúm, 55 
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direķ ḫeç baḫdım bi sanyede çıḫdım Topçú Tuğayı da belḱi üĢ biñ metre ķare, 

depenín baĢı düz, üĢ dolam malaĢ döndǘm, dedí jandarma duuur dedí ķomutan, â 

Vallahi bele, aha geldigim zaman da terhis olduğum zaman da tekrar bi arḫadaĢa iḱi 

yüz ķağıda satdım, paramı aldım. 

–Kaç sene askerlik yaptın? 60 

ÜĢ sene yapdım, otúz altı ay, bi ǵün izinim yoḫ, bahalılıḫ, ķarnın dolúsú 

ġeder buğlur pilavı yimedíḫ, he Valla, çoḫ baḫalılıḫ.   

 

C 

 

–Peki, oranın köyleri misafirperver miydi? 

Ele orda var ḱi, Çarıḫsaray Ḱöyü vardı, adı Ağa‟dı, soyadı Bey‟dí, yetmíĢ iḱi 

yaĢındadı, mıḫtardı bi tene ġızı var, adı Beyhan, iḱi evlídí, oğlú yoḫ, dedím Ağa Bey, 

zenginligin ne ġeder, Vallahi bele, Çaķır burda olacaḫdı, dedí yeddi sene oğlúm 

yağmır yağmasa Türḱiye‟yi beslerím, ele zengindí, dilim durmu˚ẙōdú, dedím yav bu 5 

yiyenímí Allah‟ın emrinen birine ver, o zaman da Ġnönü CumurbaĢķanıdı, ellílíġ 

tama, bi ķağıdı vardı, sileḫlí â, elli lira, dedí terazinin ǵözüne dedí, ġızımı 

ķoyacağım, bu paraydan ḱim dartarsa, bu servet ona ķalacaḫ dedí, sen edip eylene 

baḫ, Ķarğalı‟nın TaĢırımlı Ḱöyǘ var, ben bi Ģey unutmam, orda iḱi ġardaĢ, biri Zahir, 

biri Zübeyr, naḫır çobanı ḱöyün çobanı, amma ben ġız olsam ben de alırım onarı, ele 10 

yaķıĢıḫlı, babayitler ḱi, ġızın ǵöynǘ Zahir‟e düĢmedí mı, babası ǵetírdí, niḱeḫını 

ķıydı, eve ķodú, he Valla. Â, baña dedí bele oturu˚ẙōḫ, semaver ķaynı˚ẙō, o zaman 

tip yoḫ, ġaz ocağı, ê surfası yerden ķaḫmı˚ẙō adamın, bi ǵün baña dedí ḱi,‟Áḫmet 

sen nerelisin, dedím ben Malatyalıyım, vileyet Malatya‟dı ya, neresínden dedí 

Malatya‟nın, dedím tiren yolú gelmese, ķarayolú gelmese Allah orayı unutmuĢdur 15 

dedím, ‟áynı bele, bením ķafam çoḫ eyí ha, bením oķúlda Mitat Altınbulaḫ oķúl 

ķomútanı baña, Çaķır sağ, oğlúm „Áḫmet devlet adamısın, devlete ǵireceḱ bi 

adamsın sen dedí, ben yapmadım, bi evín bi oğlúyúm, babam ıḫtiyar, ölmüĢ, baña 
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demedíler, ê bu genḉ, evlíyím, anam da yaĢlı, â sonra dedí neresíndensín dedí, dedím 

Adıyaman‟danım, dedí Adıyaman‟ın içinden mí dıĢından mısın, cemeğet bele bizi 20 

dinnı̊ẙō â, dedím yav, ben baña düĢündüm, Adıyaman‟da „ásger  yoḫ deyil mí, dedím 

sen Ağa Bey, adı Ağa soyadı Bey, sen Ģobede mí yapdın „ásgerligi, dedí yoḫ, sen 

benden neden Adıyaman‟ın içiní dıĢını soru˚ẙōn dedím, dedí ben Diyarbaķır, Urfa, 

Vallahi bele, ‟Ántep, MaraĢ, Malatya, ḫarrac almadığımız ḱöy ķalmadı dedí, nasıl 

ḫarrac aldın dedím sen, aramız çoḫ eyí ya, dedí Besni Beyi EĢķıya Bozo‟yu duydún 25 

mú dedí, Besni‟de eĢķıya Bozo çıḫmıĢ zamanında, dedím duydum, Vallahi „áynı 

bele, ben onun çetesínde altı ay ķaldım dedí, hele hele oğlúm neresíndensín dedí 

Adıyaman‟ın, dedím o Ķaradağ var, dedí, o ġeḫ „Ebdıreḫmen Baba o Ģeyden mısın 

dedí, Vallahi bele, zeyratı, Allah Allah edı̊ ẙōm bağrıma basam, dedím sen bizim 

ḱöyü ǵördǘn mǘ, dedí Vallahi oğlúm dedí, baḫ buǵün reḫmetlí çoḫdan öldü, 30 

ḰerĢín‟den, Türmüz‟den üĢ sefer ǵeldiḱ dedí Zey‟i basaḫ, o mibareḱ çekdí sancağı 

dağın dibine bizi bıraḫmadı, zeyrat dedí, camínízın direyi ķaĢ tene, ben de senín ǵibi 

gencím, on yeddí-on sekiz yaĢındayım, emsalımdan on dört ay evel ǵetdímâ, göñüllǘ 

aldılar ya, dedím Valla Ağa Bey mındara yıḫılsa alemí evíme ǵelír, ben camínín 

diregini saymadım, sen Zeylí deyilsín dedí, ‟áynı bele Vallaha, yav benim ķafam 35 

roman roman, â dedí on iḱi tene, geldím saydım on iḱi tene, dedí üĢ tene körpǘnüz 

var dedí, biri dedí üst yanda dedí, sizin o dümbülbeġ bele hoplúyo su, ķaynaḫ 

suyunuz var dedí, mıḫtarınız sağ mı dedí baña, o zaman da Ġbo mıḫtardı Allıbey‟in 

Ġbo‟su, dedím Ġbrahim Eyilmez sağ, yoḫ oğlúm dedí, ne Ġbrahim Eyilmez‟i dedí, 

Memik Dayı diyolar, Ġeríḱenlí, „áleví, ‟áynı bele Vallaha, o zaman da Çaķır 40 

gelmíĢdí, mísafírímdí, dedí ķısa boylú aha bu ġeder bi adam dedí, ben bu Adıyaman 

gezdíğím yerde ele bi eḱmeḱ seḫebí ǵörmedím dedí, Ķaratut yazısına, punarına bize 

belḱi on sefer ķara ağzı beyaz merkebinen pilav, yoğurt, eḱmeḱ ǵetírdí, ondan sonra 

o ḱöye ǵidı̊ ẙōdúm, bení üst baĢa otúrtúyolardı, Vallahi bele â, dedí sağ mı, ölü mü, 

dedím sağ, ǵídersen dedí bením yerime elíní öp selamımı söle, Valla ǵeldím hem 45 

elíní öpdüm, hem selamını söledím, öldǘğǘ zaman da kefíne ben ǵetdím, bi seğetde 

ǵetdím-ǵeldím Adıyaman‟a yayan.  

–Dayı, bu kıtlık dönemi olmuĢ? 
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Yav ķıtlıḫ iĢte, ben „ásger candarma oldúğúm sene, ķırḫ beĢde ķıtlıḫ oldu, baḫ 

ben ne diyom babam reḫmetliġ ǵidı̊ ẙōdú Adıyaman‟da eḱmeḱcilerí temehlı̊ ẙōdu, 50 

tama elı̊ ẙōlar ya kepegi, tekrar üyüdü˚ẙōdú, anamnan ben de -üç ayın evlísídıḫ 

bunla- ot ǵetíríp ķatıp eḱmeḱ yapı˚ẙōdıḫ, ķıtlıḫ senesi babam on lira cebime ḫaĢlıḫ 

ķodú, bi evín bi oğlúyúm, on lira ara ḱi bulan. 

 

D 

 

–Bu köyün halkı nereden gelmiĢ? 

‟Ázerbeycan dı̊ ẙōlar, üĢ tene Türk ḱöyü var Adı˚yaman‟da, biri Tut, biri 

ġereflí, biri de bura, daha da yoḫ, ġeḫ „Ebdıreḫmen-i „Ázerbeycanlı dı̊ ẙōlar, 

mibarege. DuyuĢumuz bele, diyne sen, Dördüncü Múrad gelı̊ ẙō, Bağdad‟ı 

fethetmı̊ye, baratı var bu mibaregin, gelı̊ẙō bu mibarege misafir olu˚ẙōlar, dört yüz 5 

altınan mı yüz atlınan mı, gelı̊ẙō mibareġ „ábdes alı˚ẙō, yaĢlı adammıĢ, diyo ḫoca 

bizim yemegimízí kim yapacaḫ, diyo ben yapacayım, Dördǘncǘ Múrad‟a, baratı var 

ya burda, támam diyo, orda „ásgerin birine diyo ḱi camínın doğu tarafı da gendínín 

evímíĢ, Mahmúd‟ún eví var ya, demíĢ o ablana de yemegi hazırlasın, „ásgerín biri de 

gidi˚ẙō diyo ki abla ḫoca dedí ḱi „ásgerín yemegini hazırlasın, â ǵidi˚ẙō diyo, dedín 10 

mı oğlúm, bi kilo pirinĢ tartdı dı̊ ẙō, bi kilo pirinĢ dartmıĢ, bi kilo bi ġıram deyil, baḫ 

demíĢ oğlúm támam, ê yemeġ ǵelmíĢ surfayı sermíĢler, ufaḫ kuĢķana, artı o dört yüz 

atlı mı, beĢ yüz atlı mı „ásger yı̊ẙōlar yemeġ yerínde, baratda bele yazı˚ẙō ha, sabah 

olu˚ẙō, aḫĢam olu˚ẙō,diyo ḱi atların yemíní, arpasını ḱim verecek, hadí oğlúm teneḱe 

al, ḱilerden bi teneke arpa getír dı̊ ẙō, puñarın ötesinde bi soķı var ya, o soķıya 15 

ķoyu˚ẙō,bi dülbülbeġ deyil bele ḫapalı, sen bilmiyon, baban bilı̊ẙō, gelen bi teneke 

alı˚ẙō, götürü˚ẙō atın torbasına ķoyů ẙō, arpa yerinde, sabatdan namazı ķılı˚ẙō, diyo 

ḫocam Bağdad‟ın fetíní edeceğım dı̊ẙō, olúr, o temam dı̊ẙō, Bağdad‟ın da etrafı ķırḫ 

metre geniĢlığınde ḫendeḱ, su dolu, ben Bağdad‟ı fetedecek miyim, etmiyecek 

miyim, edemezsem burdan gerí dönem, o da dı̊ ẙō ḱi mibareġ, baĢta Allah, sonra 20 

Peḫember yardım ederse sen fetedersín, yoḫsa yoḫ, yoḫ ben dı̊ ẙō Allah‟dan, 
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Peḫember‟den medet beklemı̊ ẙōm dı̊ẙō bu anda , ben senden beklı̊ ẙōm, sende 

göreceyimi ǵördüm dı̊ ẙō, Dördǘncǘ Múrad, gene mibareġ bu lafı tekrar edı̊ ẙō, 

dabanca çekı̊ ẙō, diyo Valla sení vurrum dı̊ ẙō, „áynı bele â, baratda yazı˚ẙō â, 

mibareġ baḫı˚ẙō ḱi ḫaķķen vuracaḫ, dı̊ẙō ḱi evel Allah, içinde bi „ásgerín var, onun 25 

üzü gözü hörmetine Bağdad‟ı yoḫsa edemezsín, adı ney, adını demı̊ẙō, Ģimali ney, 

mibareġ ayağı ķalḫı˚ẙō Ģele, esas duruĢda duru˚ẙōn ya bi ķomútanın yamacında, beĢ 

barmağı diz ķapağından aĢaḫda, uzun, temam, Bağdad‟a bi ķonaḫ ķalasıya güya tabi 

ķomútan da orda misal baḫı˚ẙōlar, at yüz tene adam doķı˚zan doķúz tene, yanı çoḫ 

gelı̊ẙōlar, ben bellı̊ẙōm bunlar yüze hesap edı̊ ẙō, ê ķomútan bi sağlam yere oturu˚ẙō 30 

Dördǘncü Murad bi erle ķol ķola gidı̊ ẙōlar, ê at yüz tene, adam doķı˚zan doķúz tene, 

üĢ-dört sefer bele gözü çıḫartı˚ẙō baḫı˚ẙō ķi çayırlıḫda bi „ásger  ķomútan önde, o 

zaman çavuĢ, onbaĢı yoḫ daha baḫı˚ẙō Genc Osman, Genc Osman‟ı duydunuz deyil 

mí, ben ḫeyatda filme Genc Osman‟ın filmíne getdím, daha ben filime getmemíĢím, 

ne „ásger  ocağında ne sivillikde, Vallahi bele, o da burda Adıyaman‟da getdim, ahâ 35 

oğlúm dı̊ẙō, Osman, buyur diyo ķomútanım, Bagdad‟ı feteder miyiġ diyo, diyo baĢta 

Allah, Peḫember, Zey köyündeki ḫoca yardım ederse fetederíz bir, ikincisi de diyo, 

Genc Osman bitini ķırı˚ẙō, at da pisiní yı̊ ẙō, bahalılıḫ ya, nasıl fetedeġ ya, ķırḫ gün 

diyo istireḫet, ‟ásger  her gün ḫemam, çifte ķaravana, ḫeyvanlar tımar çifte gün, evel 

Allah Zey‟deķi Baba da yardım ederse Bağdad‟ın baḫ ķırḫ metre etrafı ḫendeḱ, su 40 

dolu ķırḫ metre derínliginde, ķırḫ metre geníĢliginde, ġapısı da çeliķdenmíĢ, bizim bu 

mibareġ sabaḫ namazını ķılı˚ẙō, tabi fazla cemeğet gendíne tabi oldú ya, selam 

vermeden sağ elnen bele yapı˚ẙō, esselam aleyḱüm ve reḫmetullah, ḫocam bizim 

namazımız mekruf oldu, sen niye bele yapdın, ne yapam diyo, oğlum diyo, Genc 

Osman ķır atı ḫendeḱden atlamadı, arḫa ayağı ķaydı ḱi ḫendege düĢe, yardım etdíḫ, 45 

burdan Bağdad‟a elnen yardım edı̊ ẙō, fetedı̊ẙōlar, gelı̊ẙōlar burda bir hafta yanında 

da ķalı˚ẙōlar tekrar Ġstanbul‟a gidı̊ẙōlar. 

-Türbeyi camiyi Dördüncü Murat yaptırmıĢ. 

Yoḫ bu camiyi baba yapdırı˚ẙō, baratı var onun da, Ģimdi cami artı temele 

ķaḫıyo, imamlıḫ var ya, oğlú ġeḫ Meḥmet Tut‟da, tülbesi, yeyením bilmez Tut‟da, 50 

ġereflí ķörpǘsǘnǘ o mibareġ yapdırmıĢ, baba diyo bením táḫmínímce diyo, 

Beytúllah‟a birez ergi olmúĢ diyo imamlıḫ, ele mí diyo oğlúm, diyo bením görüĢüm 
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baba ele, ben diyo imamlığın öyünde bağdaĢ ķurím, oturím diyo, gel diyo, sağ 

ayağını sağ omúzúma, sol ayağını sol omúzúma ķo, baḫ zerarın nerden dönseḫ ķar, 

düzeceḱ diyo, tabi babası gibi dorğu deyil ya, ê baba ben „ási miyim diyo, ê oğlúm 55 

ķıyamete geder bu sabit duracaḫ, imamlıḫ ergi olur mu, mibareġ nasıl ayağını 

ķaldırı˚ẙō, baḫı˚ẙō ḱi Beytúllah yamacında, bêy ben babama „ási geldím, evíní 

yüklü˚ẙō, gidı̊ẙō Tut‟a, onun türbesí de Tut‟da,  ḫaḫ bele evlat böyǘdü˚ẙō. 
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Adı Soyadı     : Mustafa EROĞLU 

YaĢı                : 81 

Tahsili            : Ġlkokul 

Derleme Yeri : Zey (Ġndere) Köyü / ADIYAMAN 

Konusu          : Serbest 

 

III 

                

 A 

 

-Köyün tarihi hakkında ne biliyorsunuz? 

Bením bilǵim Ģu ġeder var ḱi, Atatürḱ paĢayḱen, bizim büyüḱ baĢķanımız 

Mustafa Ḱemal PaĢa‟dır, cumuhurbaĢķanımız, bu bi bilǵi olúrsa bunda var, bundan 

ḫeberímíz var, buranın milletínín nerden ǵeldíğíní bilmiyorum, yalanız bizim 

oymağımız yanı beĢ-on evímízín çünķü on tene Ģeyler var burda on ķalın yanı on 5 

millet var burada, Ḫacı Mamlar bilmem Ḫocalar bilmem Ģunar-bunar var, bizim 

tarihímíz, ḱöḱümüz Hüsüncük‟ün oğlú Mústafa, Urfa‟dan mı ǵelmíĢ, Diyarbaķır‟dan 

mı gelmíĢ, o aĢĢağı yazıya ķonmúĢlar, velḫasılı bizim ḱöḱǘmüzün ismi Hüsüncük, 

ben de Hüsüncük‟ün oğlú Mústafa sayılırım, babamın adı Hüseyin, bením adım 

Mústafa. 10 

–Köydeki mübarek zat nereden gelmiĢ? 

Mübareġ bizim duydúğúmúza ǵöre „Ebdıreḫmen Erzíncani dı̊ ẙōlar, artı 

orlarda Erzíncan mı varmıĢ, ne varmıĢ, gelmíĢ burda bu ḱeramete ermíĢ.  

–Askerliği nerede yaptın? 
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Asġerliği Anķara Mamaķ‟da yapdım, yeddi ay orda ķaldım, on seḱiz ay da 15 

Ġskenderun‟da ķaldım, telsízcíydím ben, orda da ķaldım, yirmi dört ay „ásġerliġ 

yapdım, iĢte esġerliġde ǵetdím Anķara‟da bizi yeddí ay oḫur-yazar yapdılar, o oḫur-

yazarı bi tarafını geri o yanı bu yanı saldılar, orda azaldı, biz yeddi ay baraķanın 

içinde oķul, defter, ġelem verdíler, „ásġeríḫ ya, â bizi orda oḫutdular, bizi telsízcí 

iĢine tabi dutdular. Ámeríķan iĢi vardı, Ámeríķan subayları imtiḫen etdí bizi, 20 

imtiḫenlerde yüksek puan aldım, mors bize Ģey etdíler, gösderdíler, ķulağımıza 

ķulaḫlığı daḫdıḫ, bi de bi maniplesí vardı, maniplesíne bas ķulağına ses, her erḱeḱ 

dayanamaz, ķulağın cinğır -cinğır edı̊ ẙō, â biz yeddí ay orda ķaldıḫ biz telsízcílíğe 

tabi oldúḫ, telsízcílíkde de iĢte ordan endik Ġskenderun‟da gene „áynı meslekde 

ķaldıḫ, â yirmi dört ay soyna evímíze ǵeldik. 25 

 

B 

 

–Askerde unutamadığın bir anın var mı? 

„Ácebe desem bi Ģeye yarar mı, yeddi ay bitdikden sonra bizim yerimíze 

„ácemíler ǵeldíler, o „ácemílerín yanında o ǵün de istireḫetliyim, diĢimin arğısından, 

ķuru üzüm aldım, yı̊ẙōm bele, ben bu ķorḫma sönmez Ģafaķlarda bu Ģiiri oḫůẙōlar, 

Ġstiklal MarĢı‟nı oḫu˚ẙōlar, ben de üzüm yı̊ẙōm, baḫdım subayın birisi yerden bir daĢ 5 

aldı, çât atdı baña, ben de ķaĢdım „ácemílerín içine, dayaḫ yimedím, dayaḫdan 

ķaĢdım, ben bildím yanı, bení enseledí mí „ácemílerín içindeyim, bi puñarın baĢına 

nerden su ǵetírmíĢler, orda toplamıĢlar, bele insan çinğır çınğır edı̊ẙō. 

–Kaç doğumlusun amca? 

Doķúz yüz otúz doğumluyum. 10 

–Atatürk‟ü hatırlıyor musun? 

Atatürk, bizim cumuḫurbaĢķanımızdı, otuz seḱizde öldü, telebedíḫ, beĢinci 

sınıfda mı, üçüncü sınıfda mı mezun olduḫ, dört bacım vardı, bir teḱ ben vardım ben 



 

 

124 

de oğlan evlat olaraḫ, babamı terḱ edemedím, orda bele ḉürüdüm, ‟Áḫmet oḫudu, 

Osman oḫudu, yidigi paranan belḱi apartman yapılırdı o zaman, ‟Áḫmet ķaçı˚ẙō 15 

Ġstanbul‟a, „Áḫmet ķaçı˚ẙō Ģura-bura, „ásger de on sefer ķaĢdı, ḫeç bi zaman períĢan 

ķodurmadım, Ģimdi ġendíler de baña baḫar, baḫmaz bilmem. Atatürk‟ün bizim böyük 

baĢķanımız Mústafa Ḱemal PaĢa‟dır diye çıḫıp Ģiir oḫu˚ẙōlardı. 

                                                                                                                                      

–Eskiden düğünler nasıl olurdu? 20 

Burda esġiden düyünler, zubın yaparlardı elbiseler ķumaĢ alırlardı, 

terledirlerdi, zubın yapdırırlardı, çekat, pantol bi Ģey yoḫ, zubın da bením sonumda 

soña erdi, benden sonra kimse zubın yapmadı, çekat, pantol yapdılar, â bunarı da bele 

gördǘḫ, davul her zaman var, evel yoğ ídí, defnen sürürlerdí, bu mibareġ ķabúl 

etmı̊ẙō diye, â sonra bizim burda bi emmímíz dedí ḱi, ķızılca avradımı elímden alır 25 

mı devlet, â bi Ģey etmezse â düyün ǵetírdím ḱöye, bi numune, gelen ister çaldırsın, 

ister çaldırmasın, düyün Ģeyi, evel de zeyratın ķorḫúsúndan kimse davul ǵetíremezdí, 

buǵünlerí de gördǘḫ. 
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Adı Soyadı     : Hasan KĠZĠR 

YaĢı                : 84 

Tahsili            : Ġlkokul 

Derleme Yeri : Zey (Ġndere) Köyü / ADIYAMAN 

Konusu          : Serbest 

 

IV 

 

A 

 

–Hasan Amca, bu köyün halkının nereden geldiği hakıkında bilgin var mı? 

  Var, yanı sölenı̊ ẙō, mesela bizim ķabilenín Diyarbaķır‟dan geldigini 

sölü˚ẙōlar. 

–Gençliğinizde âdetler nasıldı, düğünler, kız istemeler? 

Ġız istemede bizde ǵelín ǵeldigi zaman bizi saḫlallardı, ķaçardıḫ biz, 5 

ķaçardıḫ, biz ya davara ǵönderirlerdí ya öḱüze ǵönderirlerdí, yanı utanırdıḫ, „áyıp 

olúrdú ǵelíne seyretmeḫ, Ģimdi hep barabar oynu˚ẙōlar, o zamanın Ģeyi baĢķaydı 

Ģimdi baĢķa, baĢķa ne deyim ben, öğrením Ģeyine gelirse de bizim ḱöyde oķúl 

yoğu˚du mesela, bizim bu oķúl Ķuyucaḫ‟dadı, Ķuyucaḫ ḱöyündedí, Ķuyucaḫlılar 

öretmení döydüler, bilmem netdíler, ķovaladılar, ķabúl etmedíler biz ḉocuḫlarımızı 10 

oḫutmı˚ẙōḫ dediler, babalarımız-dedelerímíz ǵetdí sıraları ḫeyvanlarnan ǵetírdíler, 

merķeblernen ǵetírdíler, â burda demeḱ bin doķúz yüz otúz dörtde oķúl oldu, ilḱ 

oķúla da biz ǵetdiḱ, doķuz yüz yirmi yedi doğumlúyúm, onun üḉun Ģindi bizim 

meğmurumuz çoğu˚dú yanı Adıyaman‟da, Adıyaman‟da da dünyanın Ģimdi her 

tarafında var mesela, oḫumanın yüzünden, yoḫsa biz burda yaḫın ḱöylerímízí 15 
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ǵörmemíĢdıḫ çoğúmúz, ķaldı ḱi dêy Ġstanbul, Anķara her tarafa yayılmıĢ, dağılmıĢ, 

ondan sonra iĢte asgerliḱ durumuna gelince… Atatürḱ bin doķuz yüz otúz seḱizde 

öldü, ben on bir-on iḱi yaĢlarındadım, oķúlu bitirdigim sene, üḉ sene oḫúdúḫ ya, 

hatta ben Ģehirdeydim, Adıyaman‟daydım, bi ķaḥveyin öyüne birikmíĢler, 

seyredı̊ẙōlar, bi Ģey dinnı̊ẙōlar, hâ biz de odún satmı˚ya ǵetmíĢdíḫ, biz de dedíḫ hele 20 

ǵideḱ bi dinniyeḱ, Asmalı Ķeḥve dı̊ẙōlar, ses gelı̊ẙō iĢte, ķomútan bi Ģeyler söylü˚ẙō, 

yürüyüĢ yapdırı˚ẙō, biz bilmı̊ ẙōdúḫ o zaman n‟oldúğúnú, sonra n‟olmúĢ falan, 

dedíler ḱi Atatürḱ ölmüĢ, biz de seyretdiḫ, izledıḫ, dinnedik yanı, böyle bi böyüḱ 

sandıḫ, aha Ģu Ģey ġeder , o zaman radyo -madyo biz bilmı̊ ẙōdıḫ, bi teḱ ķeḥveye 

ǵelmíĢdı, o zaman böyüḱ sandıḫ bele, biz dedíḫ bi zaman dı̊ ẙōdıḫ arḫasında heralde 25 

adam var, adam ķonuĢu˚ẙō, yanı öle… Ǵele ǵele ǵeldıḫ bugüne bizim Meḥmed 

Ģeyden ǵeldí „ásgerden, bizim dedí subayımın bi Ģeyi vardı, radyosu, elíme 

alı˚ẙōdúm, çantalı radyo yanı, Ģeysíz antensíz çarĢıya ǵidı̊ ẙōdúm, ben inanmadım, 

dedim yalan sölü˚ẙō Ģimdi telsíz var Ģimdi telefon var mesela. 

–Menderes dönemi nasıldı? 30 

Menderes dönemí eyi bi dönemdí, yanı milletle epeyí Ģey etdíler, birez Ģey 

oldúḫ yanı, nefes aldıḫ. O zaman nevlim yolsuzluḫ yapdılar, iĢte ǵetdíler baĢķa 

devletden dı̊ẙōlardı o zaman ġız ǵetirmíĢler, bilmem ne yapmıĢlar, ḫetta ḉocuḫ olmuĢ 

bilmem n‟etmíĢ, ḉoḫ ḉoḫ yolsuzluḫlar oldu o zaman, onun uçu da hanı adalet var ipe 

ǵönderdíler, tabi ķarĢıda raķip de vardı. 35 

–Kıtlık dönemini hatırlıyor musun? 

O da bin doķuz yüz ķırḫ iḱilerde oldu, ben on altı-on seḱiz yaĢlarındaydım 

heralda, aḉ ķaldıḫ, çoḫ aḉ ķaldıḫ, susuz ķaldıḫ yanı, Ģey su çoğu˚du, aḉ-susuz yanı, 

aha o da ele ǵeçdí, yanı çoḫ aḉ ķaldıḫ, biz ǵetdik baharda ot toplamaya bu Ķaradağ‟a, 

ê acıḫ, sabbaha annem bi bılambaç yapı˚ẙōdú, un bılambacı pekmeznen, onu 40 

ķaĢĢıḫnan bi ķaĢĢıḫ baña bi ķaĢĢıḫ da Ģeye ķoyu˚ẙōdı içine Memedey‟e ķardeĢime 

yanı, onu ele atıĢtırı˚ẙōdúḫ, öylene ǵelı̊ ẙō öylene bi Ģey yoḫ, bu Ḫempıl „Áḫmed‟ín 

avradı Fato var ya dedí ḱi „Áḫmed‟ín elíñde otunu büḱün ḱi, burma yapı˚ẙōḫ ya, ben 

ǵidem size eḱmeḱ ǵetirem Ġáníǵilden, Ġání zenǵindí, Ģey ḰerkiĢín‟den, Ġání 

zenǵíndı, size eḱmeḱ ǵetírem, o da ǵetmíĢ ḱi onar evde yoḫ, biz onun burmasını 45 
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büḱü˚ẙōḫ, gendí eķmege ǵetdí, ǵelírḱen tesadüf yolda baḫmıĢ bi dalda Ģu geder bi 

Ģey asılı, demíĢ hele ben bi baḫam bu ney, baḫmıĢ ḱi bi sürü eḱmeḱ, yanı gendínín 

deyiĢi ha, avradın deyiĢi, biri orya asmıĢ, aha almıĢ ǵetírmíĢdí, biz de orda üstüne Ģey 

oldúḫ, o da ney, arpa eḱmegi, ḉünķü yoḫdur ḱi, çoḫ zorluḫ çekdíḫ, yanı hatta bu 

benim babam ǵetmíĢ bizim bi aķrabamız vardı, Eballey‟in oğlú ġeḫo‟yu bilirsín, 50 

ǵetmíĢ ona demíĢ ḱi, bizim ḉocuḫlar ajlar, ġeḫo demíĢ bize baña birez para ver ḱi 

ḉocuḫlara birege un alam ya da iĢte bi Ģeyler alam, o da dutmuĢ gendíne beĢ-on ķuruĢ 

vermíĢ demíĢ, filan ǵün verirsín, ǵün atmıĢ, o da ǵetmíĢ, un almıĢ, bılambaç yapa ya 

peķmezímíz çoğu˚du, âha un almıĢ, gelmíĢ, parayı ǵecikdírmíĢ, parayı nerden ala, 

para yoḫ ḱi, bi ǵün çarĢıda rasgelmíĢ, hanı emmí demíĢ ķardaĢının oğlu â, hanı emmí 55 

demíĢ sen para ǵetíreceķdín, demíĢ Valla ġeḫo yoḫdúr ḱi n‟edem ben, aha bele elínín 

tersínen suratına çarpmıĢdı, ǵeldí ḱi suratı bele ĢiĢmiĢ, ġeḫo güĢlǘ bi adamdı, yanı 

çoḫ ḱötü ǵünler ǵördüḱ biz, çoḫ kötü ǵünler sözün ķısası. 

 

B 

 

–BaĢlık parası var mıydı o zaman? 

Ben asḱerden ǵeldím ḱi benim babamın evínde bir ġıram yanı Ģey olaraḫ ġıda 5 

olaraḫ yoḫ, ben de asḱerden n‟etmiĢsem etmíĢím ǵetírdím üç yüz ķağıt para 

ǵetírmíĢím, üç yüz ķuruĢ mıdı ḱağıt mıdı, o zamanḱi para bilmı̊ ẙōm ḱi, ben ǵeldím 

eḱmeḱ tahtalarına ġeder yoğdu, ben aldım, aha sorun Memedey burda, ben aldım 

gendíleríne ǵetdím hep o parayı ḫarcadım, yüz ellí ķağıdım ķaldı, ķağıtdı heral, üḉ 

yüz ķağıdın yüz ellí ḱağıdım ķaldı, onu da bizim avrada ķalın verdíḫ, yüz elli ḱağıt, 10 

niĢanlandım asḱerden ǵeldikden sonra o paranan ben evlendím, yanı niĢanlandım 

daha doğrusu. 

–Sizin zamanınızda damat elbiseleri nasıldı? 

Damada bi zıbın dı̊ ẙōlardı, zıbın edellerdí, bi de öyü iĢlemelí ǵömleḱ, 

ķadınlar bi zaman onun adı neydí ona ne dı̊ ẙōlardı, onnan doḥu˚ẙōlardı, ǵerǵef mı bi 15 
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Ģey dı̊ ẙōlardı, bele ḫoĢ iĢlemelí, naķıĢlı bi Ģeyler yapı˚ẙōlardı, feġet bizim 

ǵünümüzde o da yoğu˚du, o daha bi esgi, baña ķayınbabam bi ǵömleḱ yapdı, bi de 

don-ǵömleḱ, baĢķa da bi Ģey ǵörmedím, kesinlikle heç bi Ģey yoğu˚du, bení de evden 

ayırdı dedí ḱi, oğlum ǵet iĢte bu Eballey Ġáníǵilin yanındadı ya, eví de boĢdu, ǵet 

dedí ǵene iĢimiz bir olsun, ǵet aylennen orda, orda otúrdúm bi ķaç sene, bi iḱi-üḉ 20 

sene orda ķaldıḫ.    

   –Bizim köy önceleri kalabalık mıydı? 

Bu ġeder deyildí, deyildí bundan çoḫ oldúğú yoḫ, az ıdı, biz camının öyüne 

ǵidı̊ẙōdúḫ, seğetlerce beḱlı̊ẙōdúḫ, ḱimse ǵelen-ǵiden yoḫ. 

–KıĢ mevsimleri nasıldı eskiden? 25 

ĶıĢ çoğ udu, ķıĢ ķar yağardı aha bele burama ġeder, evden eve ǵidilmı̊ẙōdú, 

ne yapaḫ, rezil olu˚ẙōdúḫ, bizim bi evímíz vardı, ġapısı burda, pacası da burada, 

„Ebdıreḫmen‟ın evínín yanında babamın da iḱi tene ķarısı vardı, iḱi tene çirığımız 

vardı,iplik eyírirlerdí, pamúḫdan ipliḱ eyírirlerdí, babam her hafta ǵider pamúḫ alırdı, 

ǵetírírdí, onu Ģey edellerdí, eyírirlerdí, yanı çirığ dı̊ ẙōdúḫ biz çirığ. Babam onun 30 

bazar ǵünleri vardı, ipliḱ satmanın bazar ǵünü bele bi deynege sırtına daḫardı, 

ǵötürürdü, beğzı satardı, beğzı dı̊ ẙōdú satamadım, bazara ķavuĢamadım, bazarda 

du‟á edı̊ẙōlardı, bazarı açı˚ẙōlardı, bizde Ģalvar yoğu˚du, Ģalvarı biz bilmı̊ẙōdúḫ, onu 

doḫu˚ẙōlardı, ķalın olmassa ķabúl etmı̊ẙōlardı, dı̊ẙōlardı filan doḫútmıĢ ķarpız ķabığı 

ǵibi, yav biz onda nasıl yaĢı˚ẙōmıĢıḫ, onu ǵeyı̊ ẙōdúḫ, ne ġeder ķalın olsa bize o 35 

ġeder eyidi, öküz derísínden çarıḫ ǵeyı̊ẙōdúḫ, babam naḫır yayı˚ẙōdú, ķıĢ ǵünü öküz 

derísínen Ģey yaz ǵünü ayağını sıḫı˚ẙōdu, devamı suya batırı˚ẙōdú, ķuru˚ẙō, ayağını 

sıḫı˚ẙō diye devamı batırı˚ẙōdú, yiyením çoḫ ķötü ǵünner ǵördǘḫ inan buna, feġet 

anlatmanan da arḫası yoḫ.     
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Adı Soyadı     : GüneĢ ERDOĞAN 

YaĢı                : 73 

Tahsili            : Okuma-Yazma Bilmiyor. 

Derleme Yeri : Zey (Ġndere) Köyü / ADIYAMAN 

Konusu          : Serbest 

 

V 

 

A 

                                              

   –Hala, kaç yaĢındasın? 

Bilmı̊ẙōm Valla ben, aḫĢam yidíğímí bilmı̊ ẙōm, gene ben de ellí-atmıĢda 

daḫa ellíden de çoḫdurum, daha Ḥessen Emmí‟yin arasında bi tene ḉocuğu olmuĢ, 

ölmüĢ „Áḫmet ondan soyna ben olmúĢúm, yav anamızdan doğalı yaĢ yaĢıyoḫ iĢte, 

yanı uffaḫ deyílíḫ, neye yalan söyliyem, gene belḱi Meḥmed bilir de ben bilemem. 5 

–Bence yetmiĢ iḱi-yetmiĢ üç vardırsın? 

Vardırım belḱile, amma Cıḫıney reḫmetliġ böyüķdǘ. Ben uḉaḫda bele 

buñaldım, içi soyúḫ, acıḫ beğzı yerde bele sanḱi bellı̊ẙōn eyilı̊ẙō, yoḫsam daha bele 

sallantı-mallantı-hoplantı bi Ģesí yoḫ, heĢ miden de bılañmı˚ẙō, ele artıḫ eniĢe mí 

ǵelı̊ẙō loķúĢa mı ǵelı̊ ẙō bilmı̊ẙōm. Ama içi de soyúḫ. Yav hem bením dizlerím 10 

arğı˚ẙō hem de belím, pendír ḫesteliǵinden baña ķaldı, ilaĢ ķullanmasam ayağı 

ķaḫamam. Amma bi var ḱi tez ǵelı̊ ẙō iĢte, arabanan ossâ… Bením yerím pencereler 

ḱüḉücüḱ satan, pencerenín öyünde oturu˚ẙōdúm, baḫdım yeri ǵöremedím, artı ne 

ġeder ķaḫmıĢıḫ bilmı̊ẙōm, ama bi ḱere baḫdım daha bele yerde ǵidı̊ ẙōḫ, bele yerdê 

baḫdım o zaman ǵördǘm, ķaḫdıḫdan soyna bi baḫdım yerí-merí ǵöremedím, böyice 15 
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bele dumandan boğuldúḫ, o üstüne bi Ģey taḫmıĢdıḫ, yel atmıĢ, ḱömǘr yerre ǵirsín, 

ben heḉ yaḫmasını da seymı̊ ẙōm, ḱömǘr bize vermı̊ẙōlar da, biz yanı ney bi on 

torbamızı da ala da biliríḫ. 

–Eskiden kıĢlar daha sertti, kar daha çok yağıyordu, değil mi? 

He he, hindi ķar nerde, ķar yağı˚ẙōdú, diz boyú yağı˚ẙōdú, Aḫpuñar‟a biz 20 

ǵetdíḫ pıncara, Ġmmilo reḫmetliġnen, bu yandan ǵetdíḫ ķar-mar bi Ģey yoḫ, Aḫpuñar 

tarafına döndǘḫ, bele bu bacaḫlarımız ķızıl ķanda ķaldı, ḫem bele ķar-doñ, hem de 

Ģey ele ḱesı̊ẙō, soyúḫ bi yandan, doñú bi yandan bele bu bacaḫlarımız ķızıl ķan oldú, 

ayaḫġabı var amma, ayaḫġabı n‟ede, hemen su doldú, evelḱi ķar nerde, biz cami 

öyüne suya ǵiderdíḫ bu davarın için, ayaḫġabımız orda-burda ķalırdı, yanı ķarın 25 

batısında, iküĢ senedir heç yağmı˚ẙō, sırğılı˚ẙōlardı iĢte, ķarını töḱü˚ẙōlardı, â bu 

Ḥessenǵilin damının arḫasından bizim bu yazlıḫ bele düpüdüz olu˚ẙōdú, itler, 

dilḱiler bu örtmiye çıḫı˚ẙōdú, Valla, sabbah ķaḫı˚ẙōdıḫ örtmemız bele dilḱi, it 

ǵezmíĢ, hep ayağının yerínde, çoḫ yağı˚ẙōdú, ora bele iĢte düz olu˚ẙōdú bizim dam 

ardınan, ama Ģimdi ele bi Ģey yoḫ, ḱeḱliḱ dutu˚ẙōlar Zeynep Anan, Olcak‟a suya 30 

ǵidı̊ẙōmúĢ, o deliḱde aha bele ḱeḱliḱ, bele burúĢmúĢ, ǵeldí ḱi öynigine ķomıĢ, bi 

ḱeḱliḱ dutmıĢ, ǵetirı̊ẙō, benim anam â, hanı hindi ele nerdê? Ḫesťeliġ yoḫdı, heĢ biz 

o ġeder uĢaḫ böyǘtdǘḫ, Meḥmed‟ı, onu-bunu böyǘtdǘḫ, bi ǵün ḫesťeliginí, bi Ģesíní 

ǵörmedíḫ, ama Ģimdi baḫ hep ḉocuḫlar o dení Ģey dutu˚ẙōlar,ǵene de her ǵün 

ḫesťeler, yav onar da ǵeyı̊ ẙōdú, sırasında asbap yoḫ, ayaḫġabı yoḫ, ḫindiḱilerín 35 

asbabı, ayaḫġabısı, ḉorabı, neyi evel onar nerdedí, hindi gene MaĢallah bizim uĢaḫlar 

hepsí de sağlıḫlılar, yanı bi donca sırasında asbap bulamı˚ẙōlardı ǵeyeler, bi ǵün 

ķaḫdıḫ ḱi bu bizim aĢĢağı o demmír ġapı heĢ ǵörünmü˚ẙō, dedím „Áḫmet „Áḫmet 

ķaḫ dedím, aḫırın ġapısı ḫapanmıĢ, hindi hep davarlar boğúldú, dedí, ȫ…ķar 

ḫapatmanan boğúlúr mú, ķaḫdıḫ ġapı-mapı heĢ ǵörünmü˚ẙō, ḫapanmıĢ, yanı tam 40 

damın boyına ķaḫmıĢ, ele dolmúĢ, ‟Áḫmet ķaḫdı ḱüreknen-müreknen aĢdılar, 

yoḫsam hindi ķar nerde? 

  -Bu ziyaret yerinden sen de yemek istemeye gider miydin? 

BaĢķaları ǵidı̊ẙōdú, amma bizimḱiler heĢ ǵetmezdí, heĢ bizim uĢaḫlar sâbıķa 

bele öldürsen ǵene ǵetmezdí , ama baĢķaları ǵidı̊ẙō, illam da Ģu ǵeçenín ḉocúḫları, bi 45 
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ǵün ben ǵetdím anamın anasınan barbar, daha ḉocúḫdúm, dedí ha ha ha, bunar hep 

yemeḱ toplú˚ẙō, sen de bele bi yere burúĢmúĢsún, ben ele utanı˚ẙōdum ḱi, aĢ 

toplı˚yam, bi Ģey edem, onar toplú˚ẙōlar, bizim „Áḫmet de dı̊ ẙō, bi ǵün ǵetdím dı̊ ẙō 

orda uĢaḫlar hep aĢ toplú˚ẙōlar, dedím siz toplú˚ẙōnúz, yı̊ẙōnúz barı bize de verin, 

ben dedím sen de ǵetmíĢsín toplıyadın, ḫela söylǘ˚ẙō, bizim o Nıssey Ḥessen vardı 50 

ya reḫmetliġ, bize evímíz aĢĢaḫdadı, Edem reḫmetlige çağırı˚ẙōdú ḱi, ġeḫo o 

ḉocúḫları burya sal, Edem reḫmetliġ de baña bi sitil verı̊ ẙōdú, ǵidı̊ẙōdúm, ḱelle ķol 

baña verı̊ ẙōdú, ǵötürdǘğǘm ġeder ǵetirı̊ ẙōdúm, ama hindi ō… bele adamı da 

yeceḫler hindiḱilerí, beḱcıler. Geḉímíz bi tene vardı, Ḥecıverdo‟dan ǵeldíler, yedí 

yüz ķağıt verdíler, vermedí, aha bizim Memet bi ķoyún, toķlı bizim Tüleǵile altı yüze 55 

verdí, geḉílerí hep beĢ yüz-altı yüze verdí, satdı, o dezzemín tallasını aldı ya, çoğúnú 

satdı.  

 

B 

 

–Sabahları her gün kalkıp ekmek mi yapardınız? 

E gene her sabbah, â… böyün üĢ ǵündür-dört ǵündür gene yapı˚ẙōḫ, her ǵün, 

mayalı ḫammır yoğırı˚ẙōn aḫĢamdan, sabbaḫ yapı˚ẙōn, aḫdaracaḫ, oḫlağı, ȫ… 

Zayde‟ye vurmúĢúm oḫlağıyı ķırmıĢım, ḫela söylü˚ẙō, soyna da demíĢím ǵet 

birinden bi oḫlağı ǵetír, o da ǵetmedí. Eḱmeḱ yeñí biĢirmeyi bilı̊ ẙōmúĢ, biĢirdıḫce 5 

eḱmegi yırtı˚ẙōmúĢ, ben de eḱmeḱ yırtı˚ẙōñ diye oḫlağından vurmúĢúm, ķırmıĢım, 

söylǘ˚ẙō Zayde boyna. Meḥmet ben ķaĢ yaĢındayım? He ya, bundan çoḫ böyügǘm, 

ıhhh… bunu Yazı Ḫopanı‟ndan bu illam emem, emem dı̊ ẙōdú, bösböyüḱdǘ, bunu 

ǵötürü˚ẙōdúm dêy o bizim satdığımız o Ģeyin ardı neydí, o Ağıl Ḫopanı, 

aparı˚ẙōdúm orda anam reḫmetliġ bunu emzírdı̊ ẙōdú, ǵerí sırtıma alı˚ẙōdúm, orda 10 

hayma ķurmamıĢ mıdıḫ Ģeyde, ǵerí de orya ǵetírı̊ ẙōdúm, ǵetírı̊ẙōdúm emdíḫden 

soyna ikimiz çüt yatı˚ẙōdıḫ, bi baḫı˚ẙōdım uydú, amma emzírtmemıĢgen ele 

uymı˚ẙōdú, anamǵil orda iĢ görü˚ẙōdú ya, aparı˚ẙōdúm o yöreplerden fırfırı ǵibi 

aparı˚ẙōdúm, amma bele tavlıdı, loğ ǵibindi, Ģey ǵibi, amma bunu çoḫ severdíḫ, 
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Allah var, anamın ḉocúğú olúr; ölǘrdǘ, olúr; ölǘrdǘ, bu da Ķazğan Dede‟ye mı 15 

ǵetdıḫ, onun üstüne doğdú, ölmedí, belledıḫ dunnalar bizim oldú, doğúĢúnda bi 

tossın boğazladıḫ, yemeḱ etmedıḫ, dağıtdıḫ, soyna da adını ķurdúrdıḫ, Ķarånam 

reḫmetliġ bizdedí, anam da asbap yuyodú, Ķarånam reḫmetliġ almıĢ öte geçeye 

aparmıĢ, oğlan da çoḫ ǵözzeldí, Meḫmudıya tikmíĢdıḫ baĢına, aha orda n‟oldú 

bilmı̊ẙōm, onun üstüne öldǘ Mıstafa.  20 

–Eskiden hangi yemekleri yapardınız? 

Ġılloddiḱ yapı˚ẙōdıḫ, aha mermiceḱ pilavı yapı˚ẙōdıḫ, balcan tırĢıgi 

yapı˚ẙōdıḫ, Ģapalaḫ, salçalısını da yapı˚ẙōdıḫ,yımırtanan da yapı˚ẙōdıḫ, bizim 

Ḥessen reḫmetliġ salçalı da yimezdí, yımırtalı da. Etsedıḫ yağa batırır, yirdí, o davar 

yağına, yoḫsa baĢķa çeĢít yimezdí, Ģirinlí Ģorba, Ģilliġ yapı˚ẙōdıḫ onarı, bi tava 25 

bılambaç yapı˚ẙōdıḫ, bu yağların dadı yoḫ, yerre ǵirsin, anam erídírdí, aha bunun 

boyúnda bi ḱüpü vardı, aha doldúrúrdú onú, bele ḉıḫartı˚ẙōdúm ḱi ḫep buğlur ǵibi 

olmúĢ, hindi nerde o yağlar, la búnú biz ġıymetlí böyütdǘḫ, yeddí tene ķurban ḱesdıḫ 

buna, ķaĢ sene de o Ģeye ǵötürdǘḫ,o zeyratın adı ney, o da bi oğlaḫ-moğlaḫ deyil ha, 

bele teke , çebıĢ edı̊ ẙōdıḫ, ḱesı̊ẙōdıḫ, oğlaḫ deyil, aparırdıḫ orya, ǵetsedıḫ de orda 30 

ḱesı̊ẙōdıḫ, ǵetmeŝseḫ de burda, aha bunun yeddi tene dı̊ ẙōḫ amma on tenenen 

böyütduḫ, yav anam Ģimdi elí balda yağda oladı, sen diyedín ḱi aney bu ḉayı 

biĢirmiĢsín ben iḉmı̊ẙōm, baĢķa iĢte â Ģu yemegi et, demezdí ḱi oğlúm iĢte aha ben 

bunu etmíĢím, yi, yoḫ onú demezdí, ķaḫar onú ederdí, ben de uĢaḫlar sıltımda ataĢ 

yaḫsa dese ḱi ben onú yimı̊ ẙōm, iĢte Ģunu yêcim ben etmem, heĢ ne erínírdí ne bi 35 

Ģey, amma biz edemezzıḫ, yoḫ. Meḥmed‟ı ben tonnan ǵötǘrdǘm, orya aparı˚ẙōdúm 

ordan Ģeye ǵetírı̊ ẙōdúm, bösböyüḱdǘ, bele ḫerslenı̊ẙōdú, yerínde doñı˚ẙō, 

ǵötürmesen ele orda ayaḫda duru˚ẙōdú, illam ǵötǘreñ, bizim „Ebdıreḫmen de beğzı 

Gürüz‟e ǵidı̊ ẙōdúm, yollarda sıltımdan endírdíğımden orda ķalı˚ẙōdú, illam ǵidem 

de ǵerí ǵötürem. Ör ķıyması iĢte,anam ḱüle ǵömerdí, leyenín ḱenarına sümüdü 40 

ķordú, yoğúrúrdú yataćaḫ zamanı, Ḥessen reḫmetliġ heĢ yimeden yatmazdı. 

 

C 
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  –Senin zamanında okul var mıydı köyde? 

He, varmıĢ, vardı amma ben ǵetmedím, yav ben ķaĢ ǵün ǵetdím , ondan soyna 

ǵetmı̊ẙōdúm, anam ḫesťe olu˚ẙōdú,ḉoćúğú olú˚ẙōdú, iĢlerí olú˚ẙōdú, ǵetmı̊ẙōdúm, 

Ḥessen reḫmetliġ de bıraḫmı˚ẙōdú, dı̊ẙōdú ǵetme. 

–Düğünün nasıl oldu senin? 5 

Ō… düyünü Meḥmed‟den soradın, ne bilim, bi paldır ḱüldür ata bindirı̊ẙōlar, 

laķır-luķúr… Hindiķi zaman ǵibin mí, rezilliḱ o da, altınım çoḫdú, altı yarım bi 

bütündǘ, Valla bi tene de dedeñ etmíĢdí, yav esḱisi zamana ǵöre, o zaman ucúzdú, 

düyünde buğlúr yemegi bi de Ģey iĢte noḫút sulusu yapmıĢlardı.  

–Tuzlağın bağ olduğunu hatırlıyor musun? Pekmez nasıl yapıyordunuz? 10 

He, he, ıhh… tiķdíğımızı bilı̊ ẙōm, yav iĢte ḱesı̊ẙōdıḫ, aha bastıḫ edı̊ẙōdıḫ, 

ķesme edı̊ ẙōdıḫ, bekmez edı̊ẙōdıḫ, ben o zaman aha babayın da bağından sepetlerí 

vızır-vızır ǵötürǘ˚ẙōdúm, her tiyekden bi sepet Ģey bi ķufa üzüm ḱesı̊ẙōlardı, on beĢ 

ǵün yirmi ǵün biĢirme sürǘ˚ẙōdú, teḫnebı üzümlerí aha Meḥmed de bilı̊ẙō, olu˚ẙōdú 

bi ķat bozulú˚ẙōdú, o Ģire bitećeğí zaman baḫı˚ẙōdún gene olmúĢ, o ujlarında 15 

teḫnebıler ha, bekmezíní satı˚ẙōdıḫ, bastığını, ḱesmeyí yı̊ ẙōdıḫ, serǵen üzüm 

serı̊ẙōdıḫ, onarı yı̊ ẙōdıḫ, incírí ipe saplı˚ẙōlardı, onú bılambaca batırıp ollara 

ası˚ẙōlardı, telızde, torbada, vala torbasında da edı̊ ẙōdıḫ, telızde de, o Ģehirden 

alı˚ẙōdúm, bizim Ḥessen reḫmetliġ bizim torbayı yaḫmıĢdı, ḱef torbası da vardı ya, 

ķıldan ona da Ģeyini ķoyú˚ẙōdıḫ, o cıvığını ķoyú˚ẙōdıḫ, ağaĢlara ası˚ẙōdıḫ, ķırmızı 20 

üzümlerí Zeynep anañ aḫ toprağa belı̊ ẙōdú, yere endírı˚ẙōdú, üstüne de teḱrar aḫ 

torpaḫ ķoyú˚ẙōdú, ele Ģey olu˚ẙōdú, ele üzüm ķalı˚ẙōdú, hadı yiyeceğín zaman 

ǵidı̊ẙōn çıḫartı˚ẙōn ḱi bele temtezze, Ģeyín toprağın altından ha, ne ḱötǘ olmúĢ ne bi 

Ģey, epeyi ķalı˚ẙōdú, anam reḫmetliġ dı̊ẙōdú, ǵezíp, yeriyip ǵetdıḫce üstüne torpağın 

su atın. Bi ǵün anam Ģehere ǵetmíĢ, bizim de evímíz yanmıĢdı, bi bızağımız vardı, 25 

Mıstafa‟nın adını ķurdúrmúĢdúḫ, Ḥessen‟ın oğlúnún, bızağının ayaḫları bele birez 

yanmıĢdı, o bızağıyı ele besledıḫ, ölmedí, yeríyodú Ģey, anam reḫmetliġ evel pammıḫ 

attırı˚ẙōlardı, çirığ eyírí˚ẙōlardı, anam ona ǵetmíĢdí, edem reḫmetliġ de dedí ḱi, Eley 

ǵelírse bunu ķomaz ḱeseḫ, ǵidin dedí Mıççíġ‟i çığırın, ǵelsín bu bızağıyı ķessin, biz 
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de hemen ķopa ķopa ǵetdıḫ, çağırdıḫ, ǵeldí, ḱesdí, e bu anam reḫmetliġ ǵeldí, delí 30 

olú˚ẙō, bızağıyı ḱesmíĢ diye. 

 

D 

 

–Annen genç yaĢta ölmüĢ, hasta mıydı? 

        Bu anam o ḫesťeligini önce ḫesťe deyildí, ele deyil mí Meḥmed, pissikden mí 

neden dedíler almıĢ, Adana‟dan mı nerde ele demíĢlerdí, yoḫsa anam canı sağlıḫlıdı, 

birez çeḱdí, Meḥmedǵilde ne dení yatdı, Anķara‟da dezzem yanında ne ġeder ķaldı, 

ele hemen tez ölmedí, Ģindi bu anamın birez altını vardı, ġeyip oldú, yeddí míydí, 5 

seḱiz mıydı , bilmı̊ẙōm, yanı ġeyip oldú, anam da buna üzüldü, babam reḫmetliġ de 

Soney‟i de anamı da aldı,‟Ánteb‟e ǵetdíler, anamı da toḫdora ǵötǘrdǘler, orda demíĢ 

ḱi Eley sen maraġ etme demíĢ, hadı biz bu altını ǵerí alaḫ, ordan almıĢlar, Soney‟e de 

bi ḱüpe almıĢlar, Soney de gendílerín yanındadı ya, anamǵildedí, e bu sefer ǵeldí 

anam, toḫdora aparı˚ẙōḫ, dı̊ẙō ḱi üzüntüden aldırmıĢ, yanı artıḫ çoḫ üzülmüĢ, altın da 10 

benim yanımdadı, aha Beḱir evlendíğí zaman verdím, öydenḱiní bulamadılar. Anam 

dayimí diyodú, orayı-burayı arayın belḱi bulúrsúnúz, e nerde bulaḫ, ele ǵetdí, ǵetdí 

yanı, bilmı̊ẙōm n‟oldú. Öyden ġaybolan seḱiz yarımmıĢ, bi de bütün, soyna aldığı da 

„Ántep‟den aldıḫları da altı yarım bi bütündü. 

-Anneniz sizi dövüyor muydu? 15 

        Bizi mí, yoḫ yav, ne döymesí, heĢ bele anamın evíne ataĢ ġövıredıḫ, bize ciyerí 

çoḫ yanmıĢdı ya, heĢ bize ķızıl ķurt demezdí, amma Buluğ Emmí‟m reḫmetliġ 

döyü˚ẙōdú bizi, Meḥmed‟ı döydüğǘnǘ bilmı̊ ẙōm, amma bení çoḫ döydǘ, bení çoḫ 

sevı̊ẙōdú, çoḫ da vuru˚ẙōdú, ḫerslendí mı vuru˚ẙōdú, Edem de yemeḱ yirdí, o bizi 

vururdú, dı̊ẙōdúm niye o bizi vuru˚ẙō, sen yemeḱ yı̊ẙōn, ǵelip bizi almı˚ẙōn, 20 

öldürsedí ķaḫıp demezdí ḱi, sen bením ḉoćúğúmú öldǘrdǘn, inķanı yoḫ, ḉoćúğú 

yoḫmúĢ ya, bizi öldürsedí heĢ benim babam reḫmetliġ o eyliḱlí olmazdı, ya benim 

ḉoćúğúmú mú vuru˚ẙō, bi iti mí vuru˚ẙō, heĢ, hindi ossa delí olular, amma o bizi 
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tonnan vuru˚ẙōdú, anamı vuru˚ẙōdú, çüccük ḉoćúğú da varsa alı˚ẙōdú, dı̊ẙōdú, ǵet 

Ķurro‟nun evíne, babasının adı Ķullo‟múĢ anamın, Edem reḫmetlige dı̊ẙōdıḫ ḱi ǵet 25 

anamı ǵetír , o da dı̊ ẙōdú ḱi ḱim ķüstürmüĢse o ǵetsín ǵetírsín, yanı heḉ anamı da 

vursadı ķaḫmazdı, sanḱi bi zoķağın itini vuru˚ẙō, diyodúm sen ķaḫip elínden 

almı˚ẙōn. 

–Eskilerin kap-kacak isimleri nelerdi? 

        Ķazan, tava, leyen, heĢ  ķuĢķana yoḫdú, ķuĢķana ḫindilerí çıḫmıĢ, çaydanlıḫ 30 

nerdedí ley, esgiden tabaḫ yoḫdú ḱi, seḫen, leyen dı̊ẙōlardı, bele ķuĢķana, tabaḫ onar 

yoḫdú, ķuzu ķazanı vardı, buğlur ķazanı vardı, teĢt vardı, bením ḫulḫúm olmaz ḱi 

bunara baḫam. 
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 Adı Soyadı     : Ahmet ERDOĞAN 

YaĢı                : 82 

Tahsili            : Okuma-Yazma Bilmiyor. 

Derleme Yeri : Zey (Ġndere) Köyü / ADIYAMAN 

Konusu          : Serbest 

 

VI 

 

A 

 

 – Eskiden eniĢte çok güzel deleme yapıyordu? Değil mi?                                       

         Yav, geĢdí hepsí, bu sene iküĢ ḱere yapdım, o da ḱimse yoḫdú evde, ben çoḫ 

delemeyí de yimem yanı, iküĢ ġeçím var, geĢ ķuru˚ẙōlar, aha ḫindi de meyratlar hep 

ağır, ben dı̊ẙōdúm hep ķısırlar, hindi de ķuzlaçılar, ağırlar yanı, zatan beĢ tene ġeçím 

var, teḱe de yoḫdú, nerden almıĢlar bilmı̊ẙōm. 5 

–Eskiden hayvan daha çoktu, değil mi? ġimdi niye yoķ? 

        He baba, hindi ḫeyvan yoḫ, hindi hep tekledíler, beĢ-altı yüz tene Zey‟de var-

yoḫ, bi zaman vardı üĢ bin-dört bin tene, burada o Mame‟nín oğlu var, onun var 

atmıĢ-yetmíĢ tene, o ḫaķķını vermı̊ẙō, ǵet üstü üstüne yatı˚ẙōlar, yirmi-yirmi beĢ tene 

bizim uĢaḫların var hindi davar, on-on beĢ tene bením, yirmi-yirmi beĢ tene de bu 10 

Memed‟ín var, yirmi ťene dení oğlaḫ Demmır Mısto‟nun oğlúnún var, biz beĢ evíḫ, 

her birimiz iḱi ǵün, bi yanı bi löbet, iḱi löbet… Davar eyidí, bizden geĢdi,ben ne 

ǵördüsem davardan ǵördǘm, Ģeyin bi ġeçísí var, „Ebdıreḫmen‟ín, o da ben verdím 

arvada, bizim Memed Ağa böyün sabattan yanı bennen dalğa mı ǵeçı̊ ẙō, n‟edı̊ẙō iḱi 

milyar verim, ver baña, dedim ben satmı˚ẙōm, bunnan on ḱere dı̊ ẙō, bi buḉuḫ-iḱi 15 
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milyar verı̊ ẙōm ha, ben satmı˚ya ǵöynüm yoḫ, ḫeyvan bıldır iḱi oğlaḫ doğúrdú, her 

biri ġeçí ǵibi eniḱlerí, daha bundan bi ay evel süt vardı, ben dedím bu ġeçí bu sene 

ķısır ķaldı, â on ǵüne ķalır-ķalmaz doğúrúr ǵene, ula temiz pendírí on biñe çeḫ 

verı̊ẙōlar, baba aha ben iķüĢ parça talla aldım, hep davardan aldım, dört tene oğlanı 

da davardan everdím, o iḱi tene soynaḱine o dení yardımımız olmadı, onar birbirini 20 

everdíler, orda o arvat yardım edı̊ ẙō, o arvadın bize etdíğíne biz unutsaḫ ḱör oluruḫ, 

baḫ Ģeye iküĢ milyar para salmıĢ, Memed Ağa‟ya, talla aldı ya, aha Zayde aldığını 

hepímíze dağıdı˚ẙō, Hüssüḱlǘ Beko‟nún gürüzünǘ aldı, iḱi milyara, Beḱir‟ín üstüne 

de dapılamıĢ, gendí o Tifta‟dan dolayı Ģey ya, dapılı ossa elínden alıllar, aha bıldır da 

aldı üĢ milyona,Valla o talla da altı milyona doldurdú gendíne, ucuz verdíler, Tato 25 

„Álí‟nínḱiní, aha bu Ģeyde, Ķaratut dibinin o geḉede, Ķaråbo‟nún o tallalarında belḱi 

tütünü iḱi misliní çıḫardı bıldır, tütünün ḫeyrıne geçinı̊ ẙō millet, yirmiye yaḫın 

ǵidı̊ẙō iĢte, en ḱötüsü beĢ milyon, bele atacağın, aha Memed Ağa telefon edı̊ ẙō, 

ǵelı̊ẙō aparı˚ẙōlar, taḫsi dı̊ ẙō deyiĢtireceyim, bilmı̊ẙōm daha eyisíní istı̊ ẙō, dorğu 

söylü˚ẙōn ama dutana, Allah ḫeyírlí-neḫfılı etsín, Allah utandırmasın. 30 

 

B 

 

–Eskiden kar-kıĢ olurdu, Ģimdi hiç kar da yağmıyor? 

        Baba, istı̊ẙōdıḫ ḱi yağa, yağmadı ha, daha da vaḫıt var yanı, bi ay ķırḫ ǵüne çeḫ 

de bilmı̊ẙōm yağsa yağar, ama bi ay geĢdíḫden sonna ķulağı asma, birenín günnerí 

çıḫarsa yağsa da dutmaz , bi metre yağdığını ben eyi bilı̊ ẙōm, ne yapaḫ, rezil 

olu˚ẙōdıḫ,‟ázíz olu˚ẙōdıḫ, o zaman odún olmu˚ẙōdú, ondan soyna ķalıf olmu˚ẙōdú, 5 

ķalıf yanı onara yidireceḫ, biz bulamı˚ẙōdıḫ, hindi hepsi var baba, hindi milletin 

durumu eyí, zengin, aha bize devlet üḉ ayda altı yüz verı̊ ẙō, elden uĢaḫlar da salı˚ẙō, 

períĢan ķalmı˚ẙōḫ, bi zaman ne bilim, çetíndí iĢte. 

–Kıtlık dönemlerini hatırlıyor musun? 
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        Ķırḫ iḱide ben on ḱere acımdan ağladım, eḱmeḱ buğdanın adı yoḫdú, buğlurun 10 

adı yoḫdú, bi eĢĢeķ darısıdı, o da bu dení , onun unundan ķatı̊ ẙōlardı, beĢ o dení de 

pıncar ķatı˚ẙōlardı, bekmez, bastıḫ, ḱesme boldú, baĢķa bi Ģey yoḫdú, babam da 

„ásgerdedı, ne çekdıḫ, baba hindi hepsi var, evímízde otúz ḉuvaldan fazla buğda var , 

satmı̊ẙōḫ, çerçíye vermı̊ẙōḫ, â ele, Ģey olursa davara verríḫ, bi zaman ne buğdadı, ne 

Ģeydí, bilmı̊ẙōm artıḫ, bahalılıḫ oldú, eḱinler hep batdı mı, artıḫ nasıl oldú, ġe bu 15 

ḉoḫdanḱi, ellí seneden fazla oldú, nasıl oldúsa burada bi Ġbrahim Ağa vardı, onarın 

dêı̊rmení vardı da , oğlúnú everdí, o ǵünü Zeylí bi ķarnını doyúrdú, yoḫsa ajdı, vardı 

beĢ-on evde mısır-müsḱül darısı vardı, aha ķayınbabamǵilde vardı, durumları eyidí, 

beĢ-altı evde daha vardı, öteḱiler de hep ajdı, hindi hepsínde var baba. Babam seḱiz 

sene mí ne „ásgerliḫ yapmıĢdı, çoğúnú da Ģey, meğeĢlı, diyodú dört yüz ellí ķağıdım 20 

vardı, alsadım Zey‟in yarısını alırdım, aķılsıza ne dersín, e aladın hâ, bizi çobanlıḫda 

çürütdǘ, âha ben bize yeter erazí almıĢım , bu davarnan -mavarnan ama bize 

yidirmı̊ẙōlar o baĢķa , bize beĢ ķuruĢ vermı̊ ẙōlar, iki baĢını yı̊ ẙōlar iki oğlan, yanı o 

dení de eḥdıyacımız da yoḫdúr, idaremízí edı̊ ẙōḫ iĢte. Bizi bu eletiriknen Ģey 

örselı̊ẙō, telefon, yoḫsa bize yeter, ǵeçen ǵün ben bi ḱere ķonuĢmamıĢdım bilene, 25 

atmıĢ milyon ben para verdím, ǵene böyün yirmi ķağıt ǵelmíĢ, aha bu ayda da bi teḱ 

ḱere ķonúĢdúm, uĢaḫlar Ġstanbıl‟dan edı̊ ẙōlar iĢte, „áynı Ģey de var, ondan ben 

annamı˚ẙōm, heĢ ķonúĢmasan ǵene ǵelı̊ẙō yirmi-otuz milyon. 

 

C 

 

-Askerliği sen nerede yaptın? 

        Ġzmit‟de. Doķuz yüz otuz dörtlǘyǘm, yetmíĢ altı herhalda, iḱi sene yapdım, 

uçaḫsavardım, ķırḫ beĢ ǵün izin yapdım, bi ay da mevzinet verdí, doķı˚zan üĢ ǵün 

mü ney, baĢķa bölüḱlerde o yoḫdú bizim yüzbaĢı ele bi yiyit adamdı, öteḱi 

bölüḱlerde bi mevzinet vardı, izin yoḫdú, bi ay mevzinet verı̊ẙōlardı o zaman, yanı er 5 

bıraḫı˚ẙōlardı, ḱeĢkele zatan bi ǵün ǵördüsem de „ásgerlıḫde ǵördǘm, yemegimiz 

temizdí, ondan sonna yerimiz eyidí, amma bol löbedímíz vardı, ǵece olu˚ẙōdú ḱi altı 
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seğet löbet beklı̊ ẙōdıḫ, yayan, uçaḫsavar bi adım bi yere ǵetmı̊ ẙō, aha iĢte löbedí 

boldú, teğlímí boldú, „áynı ǵetdığım bölüḱde de tesgere aldım, tiyara meydanının 

yanındadıḫ, yanı yerímíz çoḫ eyidí, amma Ġzmit ǵözel bi Ģeher, Ġzmit‟í Türḱiye 10 

devletlere ķarĢı en eyí seĢmíĢ, ǵözzel, zenǵin, medeniyet, adamları ġerip dostlar, ellí 

giĢi bi baḫcaya ǵiredin, alma baḫcasına, demı̊ẙōlardı ḱi neye ǵirdin, bi ǵün Ģurda 

davar yayı˚ẙōm, baḫdım beĢ -on „ásger ǵelı̊ ẙō, biri ǵeldí dedí ḱi, emmí niye 

davarınızda ḉan yoḫ, dedím Bileciklí mísín, dedí yoḫ, arḫadaĢı dedí Ġzmitli, lâ… 

nereden, neresínden, Ḱöseḱöy, Ḱöseḱöy de bizden buranan camí ǵibindi, dedím ben 15 

sizin çoḫ nan-neğmetínízí yidim, oğlúm ǵet ha Ģu zeyrata ǵet dedím, beĢ-on ķuruĢ da 

bi çıralıḫ ver, sen Apbocuların ortasına da ǵetsen saña bi Ģey olmaz, neyse ay 

geĢmedí, baḫdım ǵene Ģu tarafdan da ǵelı̊ ẙōlar, beĢ-on tene ayrıldı, ǵeldí elíme, ben 

de yüzünü öpdǘm, dedím dağ dağa ķavuĢmı̊ ẙō adam adama ķavuĢu˚ẙō, bu mibareġ 

baĢķadı, bizim uĢaḫlar cebine birez torpağını, daĢını ķoyu˚ẙōlardı, neçe 20 

Apbocularnan ķarĢılaĢdılar, bi Ģey olmadı, ‟Áḫmet dı̊ ẙōdú, bele torpaḫ ǵibi ķurĢun 

ǵelı̊ẙōdú dı̊ẙōdú, yağmır gibi yağı˚ẙōdú, bizim zamanımızda dayaḫ tonnandı, feġet 

uĢaḫlar dı̊ẙōlar ḱi, „Ebdıreḫmen de dı̊ ẙōdú, bi sille yidim , Levent de dı̊ ẙōdú bi sille 

yidim, bi sille ney, ǵünde yüz sille yı̊ ẙōdıḫ biz, elímízín ortasına vuru˚ẙōlardı, 

ķabarı˚ẙōdú içi, üç aya çaḫ, â üç aydan soyna dayaḫ yoḫdú, bi tene Ḫurraflı vardı , 25 

dı̊ẙōlar reḫmetlí olmúĢ, dı̊ẙōdúm hadí ǵideḫ tiyara meydanında bi ǵüleĢeḫ sennen, iḱi 

sene bi yataḫda yatdıḫdı, yemegimíz eyídí, ben etlí yemegi yimı̊ ẙōdúm, mejbur 

eḱmegi batırı˚ẙōdúm veyaḫut çeĢit çoḫ çıḫı˚ẙōdú, gül leçeríní ben orda ǵördǘm, 

bundan ezel adını eĢitmemíĢdıḫ, e beğzı de etsíz çıḫı˚ẙōdú, helvası bilmı̊ẙōm pirinĢ 

pilavı, ķuru fasulye, ekserí de etsíz zamanı olu˚ẙōdú, ḫaĢlıḫ az-çoḫ ǵelı̊ẙōdú iĢte, bi 30 

yirmi ķağıt ǵelse ķırḫ-ellí ǵün idara edı̊ẙōdıḫ, o zaman paranın ġıymetí vardı. 



SÖZLÜK 

A 

Acı: Lütfen 

Acıḫ: Sanki 

„Acep: Acaba 

Aḫdaracaḫ: Sac üzerinde piĢen bir Ģeyi                 

çevirmeye yarayan âlet                  

Aj: Aç 

Anca: Ancak 

Apar-: Götür- 

Arğı: Ağrı, sızı 

Artı: Acaba 

Asbap: Elbise 

AĢaḫda: AĢağıda 

Ayıķ: Uyanık 

 

B 

Baḫıcı: Memur 

Bahine: Bahâne 

Barac: Baraj 

Barat: Belge 

Barbar: Beraber 

BaĢtolbağ: BaĢı Açık 

Baťman: Bir sıvı ve tahıl ölçüsü 

Bazar: Pazar 

Beğzı: Bazen, ara sıra  

Bekmes: Pekmez 

Bele: Böyle 

Belle-: San- 

Bêy: Bir hayret ünlemi 

Beyir: Atın diĢisi 

Bılambaç: Pekmez ve un ile yapılan 

yemek 

Bıldır: Önce 

Biloķma: Azıcık 

Billi: -dIğI zaman 

Bire: YaĢlı kadın 

Birege: Birazcık 

BiĢir-: PiĢir- 

Boğazla-: Kes-, kurban et- 

Boyna: Devamlı 

Böyice: Bu gece 

Böyün: Bugün 
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Buğlúr: Bulgur 

 

C 

Cerbenen: Zor kullanarak 

Ceryan: Akım 

Cesat: Vücut 

Cığara: Sigara 

Cingan: Çingene 

Cinğır-Cinğır: Yoğun bir gürültü 

anlamındaki ikileme 

Cumeğe: Cuma günü 

Cumeğet: Cemaat, topluluk 

 

Ç 

Çağa: Çocuk, bebek  

Çardaḥ: Ġki katlı 

ÇebıĢ: Bir yaĢından küçük keçi 

çeḫ: -A kadar 

Çekat: Ceket 

Çem: Bahçe, bostan 

Çerçí: Gezgin satıcı 

Çığır-: Çağır- 

Çiriḫ: Ġplik eğiren âlet 

Çit: Basma veya tek renkli pamuklu 

kumaĢ 

Çömçe: Bir tür kepçe 

Ḉüççüg: Küçük 

Çüt çüt: Çift çift 

 

D 

Dabança: Tabanca 

Dam: Ev 

Dapıla-: Tapula- 

DaĢ: TaĢ 

Davar: Küçük ve büyükbaĢ hayvan 

sürüsü 

DavĢan: TavĢan 

Dayimí: Devamlı 

Dayre: Daire 

Deleme: Keçi sütünden yapılan bir 

yemek 

Denı: -A kadar 

Depe: Tepe 

Dermen: Değirmen 
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Dêy: Uzaklık bildiren bir ünlem 

Deyin: Diye 

Dezze: Teyze 

DiĢlı̊ye: Isıra, ısır- 

Diyniyereḫ: Dinleyerek 

Doğdú: Yeni doğan çocuk 

Doğramaç: Küçük, küçük doğranmıĢ 

ekmek, yoğurt ve ayranla hazırlanan 

bir tür yemek 

Doḫút-: Dokut- 

dolam: bir Ģeye sarılan Ģeyin her 

defalık sargısı 

Donca: Doyuncaya 

Dorğú: Doğru 

Dönek: Bir uzunluk birimi 

Döymı̊ye: Dövmeye 

Dutana: Tutana 

Dunna: Dünya 

Duz: Tuz 

Dümbülbeġ: Kaynaktan çıkan su 

Düzergah: Yol boyu 

 

E 

Ede: Baba 

Eḥdıyaç: Ġhtiyaç 

Ele: Öyle 

Emmı: Amca 

Emsal: Örnek 

Eniḱ: Yavru 

EniĢ: ĠniĢ 

Ensele-: Kovala- 

ErbıĢım: ĠbriĢim, kalın bükülmüĢ ip 

Evel: Önce 

Ever-: Evlendirmek 

Eyi: Ġyi 

Eyliḱli: Taraflı 

„Eynad: Ġnatçı 

 

F 

Feġet: Fakat 

Ferġ: Fark 

 

G 
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Ġe: Ama 

Geçe: Taraf 

Ġeder: Kadar 

Ġelem: Kalem 

Gendí: Kendi 

Gene: Yine 

Ġırat: Bir ölçü birimi 

Ġövir-: Bırak- 

Göynǘ: Gönlü 

Ġuvetlí: Kuvvetli 

Gürüz: Bağ, bahçe, bostan 

Güvegi: Damat 

 

H 

Ḫafize: Hafıza 

Ḫaḫ: Yabancı, el 

Ḫaķķen: Gerçekten, hakikaten 

Ḫammır: Hamur 

Ḫapan-: Kapan- 

Ḫaraba: Virane 

HaĢlıḫ: Harçlık 

Hayma: Ağaç dalları ile yapılan 

gölgelik 

Ḫeder et-: Ziyan et- 

Ḫela: Hâlâ 

Ḫerf: Harf 

Ḫerslen-: Öfkelen- 

HeĢ: Hiç 

Ḫimmet: Yardım 

Hindi: ġimdi 

Hisap: Hesap 

Ḫopan: Sürülmeyen tarla 

Hökim: Yargı 

Ḫulḫ: Sabır 

Hǘdǘd: Sınır 

 

Ġ 

Ġcar: Kira 

Ġcra: Ücra, kıyıda köĢede olan 

ĠlaĢ: Ġlaç 

Ġleçer: Reçel 

Ġllam: Mutlaka 

Ġllet: Bozukluk 
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Ġntiḥem: Ġmtihan, sınav 

ĠrĢâd ol-: Doğru yolu bulmak 

ĠĢtimiya: Ġçtimaya, toplanmaya 

 

K 

Ķağ-: Kalk- 

Ķalın: BaĢlık parası 

Ķalıf: Hayvan yemi 

Ķamķa: AteĢ yakmak için kullanılan 

küçük ağaç parçası. 

Kara˚bo: Kara Abo 

Ķarånam: Kara Annem 

Ķaraçı: Çingene 

ĶaĢĢıḫ: KaĢık 

Ķatır: Kısrak ile erkek eĢeğin 

çiftleĢmesinden doğan melez hayvan 

Ḱef torbası: Keçi kılından yapılan bir 

torba 

Kendír: Kenevir gibi bitkilerin 

liflerinden yapılan ip 

Ķerer: Normal olan 

Ķernenen: Karne ile 

KeĢkele: KeĢke 

ḱeten: BaĢörtüsü 

Ķezza: Ġlçe 

Ķığı: Keçi ya da koyun pisliği 

ĶılıĢ: Kılıç 

Ķıyma: Ġnce bulgurdan yapılan bir tür 

yemek 

Ķız-: Isın- 

Ķoğ-: Kov- 

Ķopa ķopa: KoĢa koĢa 

Ḱöyneḱ: Gömlek 

Ķullıḫ: Askerin konakladığı yer 

Ķulunç: Karın bölgesinin sağ ve sol 

tarafı 

Ķumut: Komut, emir 

ĶuĢķana: Küçük tava 

Ķuzlaçı: Hamile 

Ḱüccük: Küçük 

Küflet: Ev halkı 

 

L 

Ley: ġaĢma ifade eden bir ünlem 

Loğ: TaĢ silindir 
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LoķúĢ: YokuĢ, eğimli yol 

Löbet: Nöbet 

Lövik: Bir ölçü birimi 

 

M 

Mabız: Mahmuz 

Mağne: Ma‟nâ, anlam 

MalaĢ: Mesafe 

Marag: Merak 

MaĢať: Bir Ģeyi tutturmaya yarayan 

küçük âlet 

Mazı: Küçük bir bitki türü 

MeğeĢ: MaaĢ 

Meğmur: Memur 

Meğne: Muayene 

Meḫseť: Maksat, amaç 

Merkeb: EĢek 

Mevzı: Mevzu, konu 

Meyrat: Sevimsiz, lânet 

Mındara: Minare 

 

N 

Naḫır: Sürü 

Nahya: Nahiye, belde 

Neçe: Nice 

Neğmet: Nimet 

Nevlim: Ne bileyim 

Nezzan: Nazenin, nazik 

Nik: Kadınların baĢörtülerini rüzgâra 

karĢı korumak için baĢörtülerine 

taktıkları küçük âlet  

Nîneyim ḱi: Ne yapayım ki (ümitsizlik 

hâli) 

Niydı̊: Niğde vilayeti 

Numune: Örnek, tek 

 

P 

Paca: Baca 

Pedahla-: Toparla- 

Pendír: Peynir 

Pıncar: YeĢillik 

Pissik: Kedi 

Puñar: Pınar 
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S 

Sabatdan: Sabahleyin 

Sâbıķa: Hiçbir zaman 

Sada: Sadece 

Sáğeb: Sahip 

Sal-: Gönder- 

Salaca: Tabut 

Satan(VA-12): Zâten  

Seḫen: Küçük tabak 

Seğet: Saat 

Seizen: Seksen 

Seki: Evlerin önüne oturmak için 

yapılan yer 

Seyip ķal-: Yalnız kal- 

Sıḫım: Bir tutam 

Sırğıla-: Sıyır- 

Sille: Tokat 

Sin: Mezar 

Soķı: TaĢ dibek, soku 

Soyna: Sonra 

Soyúḫ: Soğuk 

Surfa: Sofra 

Süllüm: Merdiven 

Süs-: Sus- 

 

ġ 

ġapalaḫ: Avuç içine yapıĢtırılarak 

yapılan bir tür yemek 

ġele: ġöyle 

ġilliġ: Pekmezle yapılan bir tür tatlı 

ġimal: Biçim 

ġobe: ġube 

ġorba: Çorba 

ġoĢban: Sağdıç  

 

O 

Oḫlağı: Oklava 

Ollara: Oralara 

 

Ö 

ÖlĢme: Ölçme  

Örken: Kalın ip 

Örtme: Evin yazlık bölümü 

Örtü: Yatak 
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Össeğet: Hemen 

Öy: Ön 

Öydenḱi: Önceki 

Öynig: Önlük 

Öz: Tam 

 

U 

Uçu: Ġçin 

Uj: Uç 

Uruplaḫ: Bir ölçü birimi 

Usup: Yusuf 

UĢaḫ: Çocuk 

Uyacaḫ: Uyuyacak 

 

Ü 

Üksek: Yüksek 

Üyüd-: Öğüt- 

Üz: Yüz 

 

T 

Talla: Tarla 

Tama: Hani 

Tavlı: Kilolu, ĢiĢman 

Tayin: Asker azığı 

Teḫnebı: Bir çeĢit üzüm 

Teğlím: Eğitim 

Tek: Yalnızca 

Tekle-: Bırak- 

Telebe: Talebe, öğrenci 

Telız: Kenevir ipliği ile dokunan çuval 

Temehle-: Tembihle-, öğütle- 

Tenefus et-: Hava al- 

Terge-: Bırak-, terk et- 

Terlet-: Diktir- 

TeĢt: Büyük leyen 

Tezze: Yeni 

Tip: Tüp 

Tiryeki: Tiryaki 

Tiyara: Uçak 

Tiyek: Bir kök asma 

Tossın: Tosun 
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Tuluḫ: Atın hareketlerini kontrol altına     

almak için boynuna takılan bir zincir 

türü 

Tülbe: Türbe 

 

V 

Vala torbası: Bir tür delikli torba 

Varlığ olma-: Övünmek gibi olmasın 

 

Y 

Yalañız: Yalnız 

Yazı: Ova 

Yekmertí: Minder 

Yeriyip: Yürüyüp 

YımıĢaḫ: YumuĢak 

Yörep: Eğimli, dik yol 

Yu-: Yıka- 

Yumağ ol-: Utan- 

 

Z 

Zaķlanaraḫ: Dalga geç- 

Zať: KiĢi 

Zerar: Zarar 

Zeyrat: Ziyaret, yatır 

Zokaḫ: Sokak 

Zubın: Kolsuz giysi 

 

 

 

 



SONUÇ 

Adıyaman Ġndere (Zey) Köyü ağız özellikleri üzerinde yaptığımız bu 

araĢtırma sonunda, bölge ağzının özellikle Kuzeydoğu Anadolu (Erzurum-Kars) 

ağızları ve Azerbaycan Türkçesiyle birtakım benzerlikler taĢıdığı tespit edilmiĢtir. 

Bölge halkının XIV-XV. yüzyıllarda Oğuz boylarının Anadolu‟ya göç hareketleri 

sırasında Azerbaycan‟ın Erzincani bölgesinden geldikleri -ġeyh Abdurrahman-ı 

Erzincanî Hazretlerinin vefat tarihi (1432) de dikkate alınarak- anlaĢılmaktadır. 

Dolayısıyla ĠKA‟nın ortaya çıkıĢı birkaç asrı bulmuĢtur. 

 AraĢtırma sahamız olan Ġndere (Zey) köyü -konum itibarıyla- Kürt kökenli 

vatandaĢlarımızın oluĢturduğu köylerle çevrili olmasına rağmen ağız özelliğini 

yitirmemiĢtir. Zira, Ġndere (Zey) köyü bölgedeki tek Türk köyüdür. 

Ġndere (Zey) köyünde, 1936‟dan beri okul bulunmaktadır. Adıyaman‟da 

açılan en eski ikinci okuldur. Bu nedenle yazı dilimizin köy halkına öğretilmesi de 

bir o kadar eskidir. Ağız özelliklerinin değiĢmesinde bu faktör de göz ardı 

edilmemelidir. 

Yazılı ve görsel basın araçlarının yaygınlaĢması, iletiĢim ve ulaĢımın 

kolaylaĢması da köy halkının ağız özelliklerini hiç kuĢkusuz etkilemektedir. YapmıĢ 

olduğumuz bu çalıĢmayla ĠKA‟nın Erzurum-Kars ağızları, Azerbaycan Türkçesi ve 

Türkiye Türkçesi ile ortak ya da farklı olan özellikleri üzerinde durarak, Ģu 

tespitlerde bulunduk: 

1) ĠKA‟da, yazı dilimizde kullandığımız ünlüler (a, e, ı, i, o, ö, u, ü) dıĢında, 

boğumlanma nitelikleri ve enerji değerleri farklı á, í, ú, ǘ, ı˚, ı̊, u˚, ü˚, å ünlüleri de 

kullanılmaktadır. 

ĠKA‟daki bazı ünlü özelliklerine Erzurum-Kars ağızlarında da 

rastlanmaktadır. Örneğin, Kars-Arpaçay ağzında kullanılan á sesi ile; Erzurum 

ağızlarında kullanılan ú sesi ĠKA‟da da yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. 
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a ünlüsünün e ünlüsüne yakın bir biçimde kullanılıĢı, Azerbaycan Türkçesinin 

önemli özelliklerindendir. kalp> ġelb, asker> esger, haber> ḫeber (Ercilasun, 1998: 

13) gibi kullanımlara aynı Ģekliyle ĠKA‟da da rastlanmaktadır. 

2) ĠKA‟da, özellikle Arapça ve Farsçadan alınma bazı kelimelerin uzun 

ünlülerinin diğer ünlülerle eĢ bir uzunluğa getirilerek söylendiği tespit edilmiĢtir. 

dayim (ID-73), zať (IA-22), dunnalar (VB-16). 

Aynı Ģekilde, aslında normal uzunlukta olup ağız özelliğine bağlı olarak, 

kısalmaya uğramıĢ ünlülere rastlanmaktadır. 

 Far. pâre> paraya> parı˚ya (IB-36), Kara Anam> Ķarånam (VB-17). 

3) ĠKA‟da kalınlık-incelik ve düzlük-yuvarlaklık uyumlarının bazı 

durumlarda bozulduğu görülmektedir. 

Ar. ḥırs> hırslan-> ḫerslenı̊ẙōdú (VB-36), toķlı (VA-55), anamǵil (VB-12), soku> 

soķı (IID-15). 

4) Ġlerleyici ve gerileyici benzeĢme yoluyla özellikle yabancı kökenli kimi 

kelimelerin uyuma girdikleri görülmektedir. Bu özellik Erzurum-Kars ağızları ve 

Azerbaycan Türkçesiyle de benzeĢmektedir. Erzurum-Kars ağzında kullanılan ḫeber, 

rehmet, ġeder, vb. (Ercilasun, 1998: 18) kelimeler ile Azerbaycan Türkçesinde 

kullanılan äskär, xänçär, mähärräm vb. (Ercilasun,2007: 178) kelimeler ĠKA ile 

benzeĢmektedir. 

Ar. silâḥ> sileḫ (IA-11), Far. âteĢ> ataĢ (VD-17), Ar. taḫmîn> teḫmin (IF-65), Far. 

berâber> barabar (IVA-6). 

5) ĠKA‟da bazı kelimelerin kalınlık-incelik uyumunda, uyum değiĢimine 

uğradıkları tespit edilmiĢtir. 

Ar. maķsad> meḫset (IB-39), Ar. faķat> feġet (IVB-13), Hasan> Ḫessen (VA-50). 

6) ĠKA‟da ünlülerin incelmesi yaygındır. Bu özellik, Erzurum-Kars ağızları 

ve Azerbaycan Türkçesiyle benzerlik göstermektedir. Erzurum-Kars ağızlarında 
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kullanılan ġelb, hers, teġet vb. (Gemalmaz, 1995: 98-99) kelimelerle; Azerbaycan 

Türkçesinde kullanılan ġälb, ġädär, ġäbir vb. (Ercilasun, 2007: 179) kelimeler 

ĠKA‟da aynı Ģekilleriyle kullanılmaktadır. 

Ar. ḥarf> ḫerf (IE-7), sus-> süs- (IIB-17), kalkıp> ķaḫip (VD-28), Far. bahâne> 

bahine (IF-57). 

7) Ünlülerde kalınlaĢma temayülü incelmeye göre daha az görülmektedir. 

Erzurum-Kars ağızlarında kullanılan cız-, cığara, yun, ataş vb. (Gemalmaz, 1995: 

103-104) kelimelerle; Azerbaycan Türkçesindeki ġala, barat vb. (Ercilasun, 2007: 

179) kelimeler ĠKA‟da aynı Ģekliyle kullanılmaktadır. 

Ar. berât> baratı (IA-37), Ġsp. cigaro> sigara> cığara (ID-69), Ar. teneffüs> tenefus 

(ID-58). 

8) ĠKA‟da düzleĢme olayına yuvarlaklaĢmaya göre daha sık rastlanmaktadır. 

u> ı değiĢimi en sık rastlanan düzleĢme örneğidir. Bu değiĢime, Erzurum-Kars 

ağızları ile Azerbaycan Türkçesinde de rastlanmaktadır. mıḫdar, yağmır, çamır, 

ḫamır, bele, yarpız, ḫalbır, ķarpız vb. (Gemalmaz, 1995: 106-109) kullanımlar aynı 

Ģekliyle ĠKA‟da kullanılmaktadır. 

tutdu> dutdı  (IA-50), koymuĢ> ķomıĢ (IIB-34), Far. ḫarbûz> karpuz> ķarpız (IVB-

32), böyle> bele (IIC-4), Ar. hücre> ücrâ> icra (ID-10). 

YuvarlaklaĢma daha azdır. 

için> üḉun (ID-68), Far. cuft, cift> çift> çüt (ID-72), pınarın> puñarın (IID-15). 

9) Ünlülerde geniĢleme temayülü daralmaya göre daha yaygındır. i> e 

değiĢimi çok yaygındır. Bu geniĢleme olayına, Erzurum-Kars ağızları ve Azerbaycan 

Türkçesinde de rastlanmaktadır. şeher, heç, höküm, gözel, hers, zencir, eşit- 

(Gemalmaz, 1995: 113-118) gibi kullanımların ĠKA‟da da aynı Ģekliyle kullanıldığı 

görülmektedir. 

Far. ebrîĢüm> ibriĢim> erbıĢım (IA-59), Far. Ģehr> Ģehir> Ģeher (IC-4), güzel> gözel 

(ID-8), bu gün> böyün (VIA-14). 
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Daralma olayı daha azdır. Daha çok y ünsüzünde görülen bu özelliğe ĠKA‟da 

da rastlanmaktadır. 

Urfa‟ya> Urfı‟ya (IIA-13), teyyare> tiyara (VIC-9), Ar. sufre> sofra> surfayı (IID-

12), öğütüyordu> üyüdü˚ẙōdú (IIC-99). 

10) ĠKA‟da sık görülen ses olaylarından birisi de ünlü düĢmesidir. Özellikle 

orta hecedeki vurgusuz hece düĢmeleri yazı dilimizden daha ileri durumdadır. 

kapağını> ķapağnı (IA-41), boyuna> boyna (VB-7), Ar. nâhiye> nahyası (IIB-39), 

Kara Anam> Ķarånam (VB-17). 

11) Ünlü türemesine ĠKA‟da sıklıkla rastlanmaz. 

Far. riçâl> reçel> leçer> ileçer (IB-18), yalnız> yalanız (IB-5), cumuhurbaĢķanımız 

(IIIA-3). 

12) Yazı dilimizde kullanılan ünsüzler dıĢında ĠKA‟da ġ, ǵ, ķ, ḱ, ť, ñ, ḥ, ḫ, ŝ, 

ḉ, ć, ẙ ünsüzleri kullanılmaktadır. 

puñarın (IID-15), aḫ torpaḫ (VC-21), ķaynaḫ(IIC-37), ġelem (IIIA-18), üḉun (IE-26). 

13) ĠKA‟da ünsüzlerin bazıları boğumlanma özelliklerine bağlı olarak az-çok 

değiĢmiĢ Ģekilleriyle kullanılmaktadır. 

k> ġ: Ar. ķalem> ġelem (IIB-2), kızamık> ġızamıḫ (ID-29). 

k> g: kendine> gendíne (IE-32), iskelet> isgelet (IE-9). 

k> ḫ: kulluk> ķullıḫ (IA-20), kapanır> ḫapanır (IF-55). 

t> d: tavĢan> davĢan (IE-41), Ar. muḫtâr> mıḫdardı (IA-70). 

p> b: piĢire> biĢire (IB-20), Yun. boreas> poyraz> boyraz (IIB-39). 

d> t: dökülmüĢ> tökülmüĢ (IE-54), Fr. docteur> doktor> toḫdora (VD-10). 

k> ğ: yumak> yumağ (ID-43), yok> yoğ (IIB-9). 

ç> Ģ: ölçme> ölĢme (ID-26), Far. Ģorbâ> çorba> Ģorba (VB-24). 

c> j: Dicle> Dijle‟yi (ID-45), uçlarında> ujlarında (VC-15). 

r> l: Ar. turbe> türbe> tülbesi (IID-50), güreĢelim> ǵüleĢeḫ (VIC-26). 

n> ñ: yanılma> yañılma (IA-83), bunaldım> buñaldım (VA-7). 
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14) ĠKA‟da en sık rastlanan ünsüz değiĢimi ötümlüleĢmedır. 

Ar. ķalb> ġelbınden (IC-10), Ar. ķurbân> ġurban (IF-86), Ar. ķalem> ġelem (IIB-2). 

ÖtümlüleĢme temayülü Erzurum-Kars ağızlarıyla ĠKA arasında büyük 

benzerlikler göstermektedir. Birçok kelimenin kullanım Ģekli ortaktır. ġab, ġısmet, 

ġız, ḫumar, geçi, gişi, gendi, dabanca, daş, davşan, barmaḫ, bekmes, feġet, esger, 

püsgüvüt, ajlık, ujlar, deġġe, duz, ġuş vb. (Gemalmaz, 1995: 163-168) gibi birçok 

kelimenin ĠKA ile Erzurum-Kars ağızları ve Azerbaycan Türkçesiyle ortak olarak 

kullanıldığı görülmüĢtür. 

15) ĠKA‟da tespit ettiğimiz -nl-> -nn-, -rl-> -ll-, -zs-> -ss ünsüz 

benzeĢmelerinin aynı Ģekliyle Erzurum-Kars ağızlarında kullanıldığı da 

görülmektedir. 

günlük> günnük (IA-7), tarlalar> tallalar (IF-42), doldurmazsanız> doldúrmassanız 

(IB-38). 

Erzurum-Kars ağızlarında kullanılan anna-, onnar, alıllar, almasam vb. 

(Gemalmaz, 1995: 209-211) kullanımlarla; Azerbaycan Türkçesindeki sännän, 

bilsinnär, baxıllar vb. (Ercilasun, 2007: 182) kullanımlar ĠKA ile ortaktır. 

16) Ünsüz ikizleĢmesi ĠKA‟da sık görülen bir ses olayıdır. 

küçük> küççük (IC-12), tosun> tossın (VB-16), Ar. ḫamîr> hamur> ḫammır (VB-3), 

kaĢık> ķaĢĢıḫ (IVA-40), 

Erzurum-Kars ağızlarında kullanılan dogguz, sabbaḫ, deġġe vb. (Gemalmaz, 

1995: 216-217) kullanımlarla; Azerbaycan Türkçesindeki saġġal, saġġız, yeddi vb. 

(Ercilasun, 2007: 182) kullanımlar ĠKA ile ortaktır. 

17) Ünsüz düĢmesi olayı ĠKA‟da çeĢitli Ģekilleriyle görülmektedir. 

yüksek> üksek (IA-26), onlar> onar (IA-64), Far. cuft, cift> çift çift> çüt çüt (ID-32), 

Far. pehlevân> pehlivan> pelivan (IIB-49), buğday> buğda (IF-69). 

18) ĠKA‟da ünsüz türemesi de çeĢitli Ģekilleriyle görülmektedir. 
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Ar. ni‟met> neğmet (ID-68), Ar. dâ‟im> dayim (IA-35), Ar. menâre> minare> 

mındara (IIC-34), gibi> gibin (IA-66). 

19) ĠKA‟da tespit ettiğimiz -pr-> -rp-, -br-> -rb-, -ğr-> -rğ-, -pl-> -lp-, -vr-> 

-rv- yer değiĢtirmelerine  (metatez) Erzurum-Kars ağızlarında ve Azerbaycan 

Türkçesinde de rastlamaktayız. Erzurum-Kars ağızlarında kullanılan yarpaḫ, irbişim, 

ergi, melmeket, esgi vb. (Gemalmaz, 1995: 206-207) kelimelerle Azerbaycan 

Türkçesinde kullanılan arvad, körpü, çılpaġ vb. (Ercilasun, 2007: 182) kelimeler 

ĠKA ile benzeĢmektedir. 

köprü> körpǘnüz (IIC-36), toprak> torpaḫ (VC-21),çıplak> çılbaḫ (IE-17), 

ağrısından> arğısından (IIIB-4), Ar. „avret> avrat> arvada (VIA-13), Far. ebrîĢüm> 

ibriĢim> erbıĢım (IA-59). 

20) ġimdiki zaman eki ĠKA‟da -ẙō Ģeklinde kullanılmaktadır. Bu ekin 

daraltıcı özelliğine bağlı olarak, bu ekten önce gelen ünlü genellikle yarım ses 

değerine sahip olmaktadır. 

uymuyor> uymı˚ẙō (IA-3), deniliyor> denilı̊ẙō (ID-26), çekiyoruz> çekoḫ (IF-12). 

21) ĠKA‟da, geniĢ zaman I.çoğul Ģahıs eki -Iz yerine kullanılan -k ve -ḫ‟nin 

Erzurum-Kars ağızları ile Azerbaycan Türkçesinde de aynı Ģekliyle kullanıldığı tespit 

edilmiĢtir. Bu kullanımın Erzurum-Kars ağızlarında alırıḫ, oḫuruḫ, görüruḫ vb. 

(Gemalmaz, 1995: 363) biçiminde; Azerbaycan Türkçesinde de alarıġ, gälärik vb. 

(Ercilasun, 2007: 208) biçiminde olduğu tespit edilmiĢtir. 

deriz> derik (IA-19), edemeyiz> edemezzıḫ (VB-34). 

22) Ġstek kipinin birinci çoğul Ģahıs çekiminin ĠKA‟da kullanılıĢ Ģekliyle 

Erzurum-Kars ağızları ve Azerbaycan Türkçesindeki kullanılıĢ Ģeklinin ortak olduğu 

tespit edilmiĢtir. Erzurum-Kars ağızlarında başliyaḫ, alaḫ, oḫiyaḫ vb. (Gemalmaz, 

1995: 369)  Ģekillerde kullanıldığı; Azerbaycan Türkçesinde alaġ, gäläk, oxuyaġ vb. 

(Ercilasun, 2007: 209) Ģeklinde kullanıldığı tespit edilmiĢtir. 

gidelim> ǵidek (IVA-19), dinleyelim> dinniyeḱ (IVA-19). 
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23) ĠKA‟da zamirlerin kullanılıĢ biçimi yazı dilimizle aynıdır. Yalnızca, ben, 

sen kiĢi zamirleri yönelme hâl eki ile birlikte kullanıldıklarında n ünsüzü ñ hâline 

dönüĢmektedir. 

baña (IIB-27), saña (VIC-17). 

DönüĢlülük zamiri gendí Ģeklinde kullanılmaktadır. Bu kullanım da Erzurum-

Kars ağızları ve Azerbaycan Türkçesiyle benzeĢmektedir. 

gendí (ID-13). 

24) ĠKA‟da diye zarf-fiili yerine kullanılan deyin sözcüğü ile; için edatının 

üçün Ģeklinde kullanımına Köktürk yazıtlarında da rastlanılmaktadır. Bu 

kullanımlara Erzurum-Kars ağızlarında ve Azerbaycan Türkçesinde de 

rastlanılmaktadır. 

deyin (IA-65), Ģu neğmet ḥaķķı üḉun (ID-68). 

 25) ĠKA‟da kullanılan birçok kelime Ģekil ve anlam itibarıyla Azerbaycan 

Türkçesi ile ortaktır. Bu kelimelerin bir kısmını Ģu Ģekilde sıralayabiliriz: 

Tablo 5: İKA ve Azerbaycan Türkçesindeki Bazı Ortak Kelimeler 

Adıyaman Ġndere (Zey) Ağzı Azerbaycan Türkçesi 

apar- aparmaġ (Altaylı, 1994: 46) 

ayıķ ayıġ (Altaylı, 1994: 73) 

avrat arvad (Altaylı, 1994: 55) 

baťman batman (Altaylı, 1994: 105) 

bılambaç bulamac (Altaylı, 1994: 155) 

bibi bibi (Altaylı, 1994: 126) 

**böyük böyük (Altaylı, 1994: 151) 

çömçe çömçe (Altaylı, 1994: 213) 

çardaķ çardaġ (Altaylı, 1994: 192) 

çağa çağa (Altaylı, 1994: 188) 

çit çit (Altaylı, 1994: 208) 
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dam dam (Altaylı, 1994: 226) 

davar davar (Altaylı, 1994: 240) 

dehlız dehliz (Altaylı, 1994: 247) 

*deleme deleme (Altaylı, 1994: 249) 

*doğramaç doğramac (Altaylı, 1994: 299) 

enik enik (Altaylı, 1994: 380) 

**ġelem ġelem (Altaylı, 1994: 484) 

**gözzel gözel (Altaylı, 1994: 562) 

**ḫaraba ḫaraba (Altaylı, 1994: 607) 

ḫurç ḫurcun (Altaylı, 1994: 664) 

*kendir kendir (Altaylı, 1994: 759) 

*ķamķa ġamġalaġ (Altaylı, 1994: 447) 

ķulunç ġulunc (Altaylı, 1994: 572) 

*küflet küflet (Altaylı, 1994: 800) 

**ķığı ġığ (Altaylı, 1994: 509) 

*lallik lallıġ (Altaylı, 1994: 811) 

mıḫ mıḫ (Altaylı, 1994: 866) 

mazı mazı (Altaylı, 1994: 839) 

naḫır naḫır (Altaylı, 1994: 903) 

*örken örken (Altaylı, 1994: 946) 

*pendír pendir (Altaylı, 1994: 963) 

*peppe pepe (Altaylı, 1994: 964) 

*salaca salaca (Altaylı, 1994: 1011) 

sele sele (Altaylı, 1994: 1028) 

seki seki (Altaylı, 1994: 1027) 

sille sille (Altaylı, 1994: 1045) 

**soyúḫ soyuġ (Altaylı, 1994: 1055) 

*Ģapalaḫ Ģapalaġ (Altaylı, 1994: 1076) 

*tekle- teklemek (Altaylı, 1994: 1118) 

telis telis (Altaylı, 1994: 1122) 
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teĢt teĢt (Altaylı, 1994: 1134) 

**toyuķ tavuġ (Altaylı, 1994: 1149) 

yu- yumaġ (Altaylı, 1994: 1261) 

 

* : Türkiye Türkçesinde kullanılmayan kelime. 

**: Türkiye Türkçesinde farklı Ģekilde kullanılan kelime. 

Yukarıda sıraladığımız dil özelliklerinin birçoğunun Erzurum-Kars ağızları ve 

özellikle Azerbaycan Türkçesiyle benzeĢtiği görülmektedir. Bu benzeĢmeler, 

bölgemizin o bölgelerden batıya ve güneye giden Türk boylarının uğrak yerlerinden 

birisi olduğunu göstermektedir. ĠKA‟nın Oğuz-Türkmen ve AvĢar boylarının 

konuĢtukları Türkçeyle benzerlikler taĢıdığı görülmüĢtür. Kelime baĢındaki t> d ve 

k> g değiĢimleri, kapalı e‟lerin kelime baĢlarında sık kullanılması, Oğuz-Türkmen 

lehçelerinin bir kısmında görülen Ģimdiki zaman eki -yor un  -yō Ģeklinde 

kullanılması ĠKA‟da Oğuzcanın etkileridir. Ayrıca, kelimelerin son seslerindeki 

k‟lerin gırtlak ḫ‟sine dönüĢmesi bölge ağzımızda çok sık karĢılaĢılan ve AvĢar 

boyunun dil özelliklerini yansıtan bir kullanımdır. 

ĠKA‟daki yer değiĢtirme (metatez) olaylarına Diyarbakır ağzında (melmeket, 

eĢgi gibi), Elazığ ağzında (torpak, buğlur gibi), Irak Türkmen Türkçesinde (yarpak, 

arvad gibi), Erzurum-Kars ağızlarında (gılbe, körpü gibi), KırĢehir ağzında (erbiĢim, 

tiskin- gibi), Kütahya ağzında (surfa, yarpak gibi), Malatya ağzında (ırbıh, yarpah 

gibi) da rastlanmaktadır. (UlutaĢ, 2007: 123-124) Sadece yer değiĢtirme (metatez) 

olayında bile görülen Türkiye Türkçesindeki ağızlar arasındaki bu benzerlikler 

Anadolu‟ya yerleĢen 23 Oğuz boyunun farklı farklı bölgelere yerleĢtiğinin ve dil 

özelliklerini uzun yıllar koruduklarının bir ispatıdır.  
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